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นบฅ่งแต่ท่านประชวร แม้ระยะเวลาประชวรจะไม่นานน'ก 

ท่านก็ทรงไค้ร,บกวามห่วงใยจากพระญาติ และบุคคลที่เการพรกใกร่ 

เบนอย่างคีที่สค สมเด็จพระนางเจ้า ๆ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรง 

พระเมฅฅาและทรงห่วงใย ถึงแม้พระราชภารกิจจะทรงมีมาก ก็ได้ 

พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ, เสก็จพระราชคำเนินไปทรงเยี่ยม 

อาการประชวรถึงโรงพยาบาลศิริราช นอกจากสมเก็จพระบรมราชินี- 

นาถแลว สมเก็จพระนางเจารำไพพรรณี ก็ไค้พระราชทานพระมหา 

กรุณาเสก็จพระราชคำเนินไปทรงเยี่ยมคํว์ย ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณ 

ทงํ้นี คิฉ'นิและลูก ๆ ต่างสำนึก และปลมบื่ติเบ็1นลนเกลำ ฯ 

เมื่อท่านไค้ถึงชีพิฅ'กษัย ก็ได้รบพระมหากรุณาธิคุณ โดยทรง 

พระกรุณาโปรดเกล่า ๆ รบการศพไว้ในพระบรมราชานเคราะห์โดย 

ฅลอค โปรดเกลำ ๆ บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน และสมเด็จ 

พระนางเจ้า ๆ พระบรมราชินีนาถ ย’งพระราชทานพระมหากรณาเบน 

ส่วนพระองค์ โดยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานอีกโสดหนึ่ง 

ในโอกาสร'บพระราชทานเพลิง ข'งไค้รบพระมหากรุณาธิคุณ โดยทรง 

พระกรุณาโปรดเกลำ ๆ พระราชทานโกศราชวงค์ประกอบศพ ษัน 

เบ็๋นการพระราชทานเกียรติแก่ท่านเบนอย่างยี่ง ในว'นิร'บพระราชทาน 

เพลิง พระบาทสมเก็จพระเจ้าอยู่หำ และสมเด็จพระนางเจ้า ๆ พระ 

บรมราชินีนาถ ไค้ทรงพระกรุณาโปรดเกลำ ๆ เสด็จพระราชดำเนิน 

มาพระราชทานเพลิง ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณทํ้งนี ติฉํนิและลก ‘กุ 

ต่างสำนึก และปลาบปลํ้มเบนลนพ้น สุดที่-จะกล่าวถ่อยกำ,ใด ‘กุ ให้ 

สมกไ)กวามร้สึกนึกคิดไค้ 



นอกจากนํ้ ย*งไค้รบพระมหากรุณาจากสมเด็จพระนางเจำรำไพ- 

พรรณี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเบ็่นส่วนพระองค์ และ 

ค้รํบพระกรุณาจากพระบรมวงศานวงศ์หลายพระองค์ เสด็จมาเยี่ยม 

ศพและบำเพ็ญกุศลประทาน ซึ่งคิฉํนและลูก ‘กุ ขอระลึกไว้ทกาลนาน 

นอกจากพระมหากรณาธิคณ และพระกรณากํงกล่าวมาขำงหิน 

บรรดาญาติ มิตร ฅลอดจนเพื่อนของลูก ‘กุ ไค้สละเวลามาเยี่ยมศพ 

และบำเพ็ญกุศลเบ็่นจำนวนมาก พระกณอนน คิฉ*ไนเละลูก ๆ จะ 

ไม่ลืมเลย 

ถาท่านมีญาณวิถีใคที่จะทรงทราบไค้ ท่านกงสำนึกในพระมหา 

กรณาธิคณ และระลึกในพระกรุณา และความรกใคร่ห่วงใยของท่าน 

ที่เการพคุ้นเคย และควยพระมหากรุณาธิคุณน้ ดิฉ*นและลูกๆหว*งว่า 

วิญญาณของท่านคงจะทรงประสบความผาสุก,ในสํม่ปรายภพโคยควร 

ทุกประการ. 

ม.ร.ว. วิชิตรโฉม มิติยากร 
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ม.จ. ขจรปีบกตตคุณ กตยากร 

ม.จ. ขจรจบกิฅฅิคุณ กิฅิยากร เบนพระโอรสองค์ที่ ๖ ในพระเจ่า 

บรมวงค์เธอ กรมพระจ*นทบุรีนๆนาถ และ ม.จ. หญิง อบษรสมาน 

กิฅิยากร ประสูติ เมื่อ'ว*นที่ ©๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ 

เมื่อทรงพระเยาว์ ม.จ. ขจรจนกิตติคุณ ทรงไต้รีบการศึกษา 

ชนตนกิบกรูที่'ว*’งปากกลองผดุงกรุงเกษม แลำเสด็จเข1าฌ็๋นน์กเรียน 

ไปกลบที่โรงเรียนราชวิทยาลโ) ซึ่งตงอยู่ที่โรงเล็ยงเด็ก ต่อจากน8น 

ทรงมีประวัติการศึกษาและยศหนำที่ราชการ คือ 

พ.ศ. ๒๔๕๓ เข้าเบนน*กเรียนประจำโรงเรียนนายร่อยทหารบก 

ชนประถม 

พ.ศ. ๒๔๕๗ สอบขั้นประถม ๔ ไต้ และไปทำการศึกษา ณ ประ- 

เทศฝรีงเศสในกวามตูแลของกระทรวงกลาโหม โคย 

เร้มเรียนภาษาฝรีงเศสกบครอบกรำหนึ่งใกล้ ๆ กรง 

ปารีส 

พ.ศ. ๒๔๕๙ เข้าโรงเรียนม*ธยมศึกษาที่โรงเรียน 4๒6 1^31๒1๒ 

3 0&611 

พ.ศ. ๒๔๖๓ เข้าโรงเรียนนายร่อยทหารบก ธ00เ6 8๒61316 ^111- 

ณ!]:6 (16 ร&ณ* 0^1 

พ.ศ. ๒๔๖๕ สอบไค้จบหลโาสูตรโรงเรียนนายร่อย และไค้รีบ 

พระราชทานยศเบ็๋นนายร่อยตรี นายทหารนอกกอง 

สงกคทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรีกษาพระองค์ในพระ 



พ.ศ. ๒๔๖๖ 

พ.ศ. ๒๔๗๖ 

พ.ศ. ๒๔๖๘ 

พ.ศ. ๒๔๖๙ 

พ.ศ. ๒๔๗๐ 

พ.ศ. ๒๔๗๑ 

พ.ศ. ๒๔๗๒ 

พ.ศ. ๒๔๗๓ 

บาทสมเก็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู่ห์ว แค่ยงกงทาการ 

ศึกษาท่อที่ประเทศฝรำเศส โดยเข้าประจำกรมทหาร 

ราบที่ ๒๖ ที่เมือง ษ๒ถ^ และกรมทหารราบที่ ๖0 

ทเมอง 865^ก^011 

เข้าโรงเรียนยิงบนเล็ กบนกลท 0เณ{) (1& (อ1โล10กร และ 

กลไ)ถึงประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน แลำเข้าประจำ 

กรมจเรทหารบกและการบีนเล็กบนกล 

เบนนายรอยโท มีงานพิเศษ ดือสอนวิชาประวัติ 

ศาสตร์ทหารที่โรงเรียนเสนาธิการในกระทรวง 

กลาโหม 

ไปก่อตํ้งโรงเรียนการมีนกลสำหรบนายทหารที่สระ- 

บุรีเบ็1นรุ่นแรก 

ประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรำษาพระองค์ 

ในตำแหน่งผู้บังกไ)หมวด 

เบนผู้บังกไ)กองรำยที่ ๘ กรมทหารมหาดเล็ก นำ 

ทองรอยตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกลำเจำ 

อยู่หำ เมื่อกราวเสด็จประพาสภากพาย*พ 

เบนนายร่อยเอก บังกไ)กองร่อยที่ ©๒ กรมทหาร 

มหาดเล็ก 

กลไ)เข้ากระทรวงประจำกรมจเรทหารราบ 

ดำรงตำแหน่งหำหนำแผนก'ที่ ๒ กรมจเรทหารราบ 

เข้าประจำกรมเสนาธิการทหารบก เบนนายพ*นฅรี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลำ ๆ ให้ไปศึกษาท่อยง 



พ.ศ. ๒๔๗๔ 

พ.ศ. ๒๔๗๕ 

(๓) 
โรงเรียนเสนาธิการที่กรุงปาร้ส ธ00๒ รน!)6116111-6 

กน6110 เขาคูงานฅามกรมกองทหารเหล่าต่าง ๆ และ 

สถานผึ'กทางทหารหลายแห่ง เช่นเคียวก*บนายทหาร 

ที่เตรียมจะเช่าโรงเรียนแห่งน็ 

เช่าโรงเรียนเสนาธิการซึ่งมีหล'กสูตรการศึกษา ๒ บี 

เรียนจบบีที่ ๑ และเตรียมตำที่จะเรียนบีที่ ๒ ต่อไป 

แต่เกิคมีการเปลี่ยนแปลงการปกกรองขนในประเทศ- 

ไทย จึงถกปลดจากประจำการแล่วกล*บประเทศไทย 

ม.จ. ขจรจบกิตติคุณ ไค้ทรงสมรส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ ก*บ 

ม.ร.ว. หญิง วิจิตรโฉม ชยางกร ธิดาของ ม.จ. สฤษดิเดช และหม่อม 

เนื่อง ชยางกูร มีบุตรคือ ม.ร.ว. เกียรติคุณ และ ม.ร.ว. สฤษดิคุณ 

และธิดาคือ ม.ร.ว. หญิง สุจิฅคุณ สารสิน 

ม.จ. ขจรจบกิตติคุณ ทรงมีพระปรีชาสามารถในการศึกษา และ 

ทรงมีความสนพระทโ)ในวิชาการหลายแขนง นอกจากทางดานวิชา 

การทหารซึ่งทรงมีความรู้โดยเฉพาะแล่ว ย*งทรงมีความสนพระทัย 

เบนพิเศษในทางคนตรีและวรรณคดี โปรดการถ่ายรูป และทรงใช้ 

เวลายาวนานในหองมีดเพื่อให้ได้ภาพถ่ายคีสมพระทโ) โปรดการเล่น 

กอล์ฟ และพำผ่อนพระอิริยาบถที่หำหินในฤดรยิน โดยที่ทรงมี 

พระอ*ธิยาศโ)อ่อนโยน จึงทรงเบนที่เคารพร'กของบรรดาลกศิษย์ เมื่อ 

ทรงเบนอาจารย์พิเศษภาษาฝรงเศสในจหาลงกรณมหาวิทยาลโ) 

ระหว่างบ พ.ศ. ๒๔๗๘ และบี' พ.ศ. ๒๔๘๒ และในระหว่างที่ทรง 

สอนในคณะอำษรศาสตร์ และคณะรีฐ์ศาสตร์ เมื่อบี พ.ศ. ๒๔๙๗ 

จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๖ ในระหว่างบี1 พ.ศ. ๒๕0 © และบี1 พ.ศ. ๒๕0๘ 

ทรงดำรงตำแหน่งนายกสมากมฝร'งเศส /เณ3000 ?130931ร0 



(0 
ม.จ. ขจรจบกิตติคุณ กิฅิยากร เรี่มประชวรเมื่อบี, พ.ศ. ๒๕๐๖ 

นายแพทย์'ไค้ถวายการร*กษาจนพระอาการคีขน จึงได้เสด็จประพาส 

ประเทศญี่บุ่1น เมื่อเสด็จกล*บถึงประเทศไทยไค้เรีมประชวรอีก จึงเสด็จ 

เขารไ]การรกษาที่โรงพยาบาลศิริราช และลาออกจากการสอนที่จุฬา 

ลงกรณมหาวิทยาล'ย เมื่อพระอาการดีแลวจึงเสด็จกลบวิง น*บแฅ่ 

นํ้นมาพระวรกายก็ซูบผอมลงเรื่อย ‘จุ และไม่ค่อยไค้เสด็จไปนอกวิง 

เมื่อวินที่ ๙ มกรากม พ.ศ. ๒๕๑0 พระอาการกำเริบหน,ก จึงเสด็จ 

ไปประท*บร*'กษาพระองค์ที่'โรงพยาบาลศิริราชอีกครงหนึ่ง แต่กรื่งนํ้ 

สอกวามสามารถนายแพทย์ที่จะถวายการร*กษาให้หายไค้ จึงถึงชีทิ- 

ต*กษย เมื่อวนเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๑๐ เวลา 0๘.๒0 น. 

พระชนมายไค้ ๖๕ บี่ ๑0 เดือน และ ๑๓ วิน 

เหรียญและราชอิสริยาภรณ์ ซึ่ง ม,จ. ขจรจบกิตติคุณ ทรงไค้ 

รบพระราชทาน ดือ 

เหรียญที่ระลึกต่าง ๆ ในร*ชกาลที่ ๕ 

เหรียญที่ระลึกบรมราชาภิเษก ร*ชกาลที่ ๖ ที่ ๗ และที่ ๙ 

เหรียญร*ฅนาภรณ์ วิชกาลที่ ๙ ชนที่ ๔ 

เหรียญที่ระลึกงานฉลองพระนครกรบ ๑๕อบ 

เหรียญวิฅนาภรณ์ วิ'ชกาลบจจุบไเชนที่ ๓ 

เหรียญราชรุจิ 

พ.ศ. ๒๔๖๙ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 

พ.ศ. ๒๔๗๔ จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

พ.ศ. ๒๔๙๙ ทุติยจุลจอมเกลำ 
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หม่อมราชวงศ์หญิง วิจิตรโฉม กิติยากร ผู้เบ็1นหม่อมของ 

หม่อมเจ่า ขวิรวิบกิตติคุณ กิติยากร (ซึ่งขำพเจ่าเรียก'ว่า ‘หลานนิค’) 

ไค้มาขอรองให้ขำพเจ้าช่วยเขียนประวัติของหลานนิดก6งแต่ยํงเยาววย 

ทงนํ้ก็เพราะ'ว่าขำพเจ่าเบนนำแท้ ๆ ของหลานน้กแต่ผู้เคียวที่ย่งมีชีวิต 

อยู่ ที่งย้งเบ็'นเพื่อนร้กกไเมาแต่เล็กแต่นอยอีกคำย 

หลานนิดเบ็1นโอรสองค์เล็กของเจ่าพี่องค์ใหญ่ (หม่อมเจ่าหญิง 

อบษรสมาน กิติยากร) วิงฌ็1นที่ร้กิชองท่านแม่ยี่งนัก เช่นเดียวกบ 

มารคาที่งหลายวิะพึงมีต่อบุตรชายกนเล็กของตน ส่วนช่าพเจ่า'น*นิ 

กิเบี่นลูกชายกนสุดทองของคุณแม่ จึงได้ริบพระเมตตากรุณาวิากเจ่าพี่ 

องค์ ใหญ่เบนพิเศษ และทำให้ขาพเจ่าไค้สนิทสนมก*บท่านหลานทกๆ 

องค์ ที่งํ้ที่มีชนมายุแก่กว่าและอ่อนกว่าขำพเจ่า 

ที่หลานน้คก้บขำพเวิำไค้ริกใคร่และสนิทสนมก้นยี่งก'ว่าองค์ 

อื่น ๆ ที่งํ้นิกิเพราะว่าขำพเจ่าแก่กว่าเธอเพียง ๒ บี1เท่านน เราจึง 

เบนเพี่อนเล่นกนมาแต่เล็กแต่นํอย ที่งได้เช่าร่วมเรียนในโรงเรียน 

เคียวกน ตลอดจนไค้ออกไปศึกษา ณ ต่างประเทศพริอมก*'นเมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๕๗ 

แต่ช่าพเจ่าได้กลบเช่ามาริบราชการทหารในเมืองไทยก่อนเพราะ 

ประเทศรุสเซียไค้เกิดปฏิวัติขั้น วินกลายเบ็1นประเทศกอมมูน้สฅ์ 

ในบวิวิบนน ส่วนหลานนิคนน เมื่อเรียนวิบวิากโรงเรียนนายรอย 

ในประเทศฝริงเศสแล่วิ กิไค้เช่ามาประจำกรมทหารมหาคเล็กริกษา 

พระองค์ ซึ่งเบ็1นกรมเคียวกไเก่บพี่ช่าพเจ่าไค้ประจำอยู่แลำ แต่ 

เบนกนละกองพ้น 



พอถึง พ.ศ. ๒๔๗๓ กระทรวงกลาโหมก็ส่งหลานนิดไปศึกษา 

วิชาที!รงเรียนเสนาธิการทหารบก ณ ประเทศฝร่งเศส ( ธ00เ0 รง?©- 

1*16111*6 (10 01161:1*0 ) 

ส่วนข้าพเจ้าน*นใน พ.ศ. ๒๔๗๔ ก็ไค้รับคำสำให้เบนผู้นำกณะ 

นายทหารที่ออกไปศึกษาและดูการทหารในต่างประเทศ และก็ไค้ 

พบปะก*บหลานนิคเมื่อข้าพเจ้าไปที่ประเทศฝรํ่งเศสน*นควย แล่ว 

ข้าพเจ้าก็เดินทางต่อไปย*งประเทศอ*งกฤษและเยอรม*'นนี 

แฅ่ก็น่าประหลากใจว่า โชกชะฅาของหลานนิดและของข้าพเจ้า 

ข้างกล่ายกลึงก่นเหลือเกิน คือ เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

ขนในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ เราไค้รบคำส่งปลดจากราชการ 

ทหารเหมือนก่น และเราก็บงเอิญไค้มาร่วมลงเรือลำเคียวก่นกลบ 

ประเทศไทย เช่นเคียวกบเมื่อเราไค้ออกไปศึกษา ณ ต่างประเทศ 

แค่กร*ง พ.ศ. ๒๔๕๗ น*นเอง 

คำยเหฅุที่เราได้รักและสนิทสนมก่นเช่นน็ ข้าพเจ้าจึงพอจะ 

สงเกฅในนิส*ยใจคอของหลานนิดด*งแค่เด็กจนเบ็1นผู้ใหญ่ไค้ว่า เบน 

ผ้มีนาใจโอบออมอารี มิใช่แฅ่ก่บญาติและมิดรสหายเท่าน*น แม้แด่ผู้ 

อย่ใค้น่งก*บบ*'ญชาของเธอ และบริวารของเธอ ก็ไค้รับกวามอบอ่นใจ 

จากเธอดำยกวามเบ็1นธรรมดลอดที่ว่ถึงก่น่ เธอจึงเบนที่เการพรัก 

ของบกกลเหล่าน8น แต่ก็อาจจะมืบางกนจะเห็นว่าเธอเบนกนหยี่งใน 

ฅนเองก็เบ็'นไค้ ที่งนก็เพราะหลานนิดมืนิลํยเจียมฅน ล่าเธอไค้ 

พบปะก*บผู้ที่ไม่ก้นเกยก่นมาแล่วิ เธอก็จะไม่เข้าไปวิสาสะดำย เพราะ 

เกรงว่าเขาจะหาว่าเธอเบ่ง 



หลานน้คก็ไค้จากเราไปแลวอย่างที่ไม่มีว*นจะกล*บคืนมาไค้ ยง 

กงเหลือแต่กวามอาล*ขรํกและกวามทรงจำในความดีงามของเธอ ซง 

จะผงอยู่ในจิฅใจของบรรกาญาฅิและมิตรสหายอยู่ตลอดไป 

ในสุดทายน ขาพเจำขออาราธนากณพระศรีว*ตนฅรย และ 

พระบารมีแห่งพระมหากษ*ตริย์ในพระบรมราชจกรีวงศ์ ตลอดจน 

กุศลกรรมอ'นดีงามที่ช่าพเจำไค้บำเพ็ญไปแล็วินํ้น จงช่วยให้หลาน 

ที่รกของขาพเจำไค้ประสบสุคติในส*มปรายภพบนท้พยวิมานสถาน 

ตลอดกาล. 
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ทรงเครืองแบบนกเรยนนายรอยฝ/งเศส 

: 





ข้าพเจ้าไค้พบก'บหม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณกร*งแรกที่เมือง 03611 

ประเทศฝรงเศสเมื่อบ พ.ศ. ๒๔๕๗ เวลานนขำพเจ้าเรียนวิชาสาม*ญ 

อยู่ที่เมือง 70111.8 เมื่อถึงฤกูร้อนโรงเรียนบี่ดภาคจึงจะขนไปพํกผ่อน 

ที่เมือง 0363 ไปอยู่ก*บพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ 

จ*นทบุรีนฤนาถ คือ หม่อมเจ้าอมรสมานล*กษณ์ ก*บพระวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นจ'น,ทบรีสรนาถ ที่ปานกรูซื่อ 17011816111- 76๖01111015 บี่นึ่น 

หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณเสด็จออกไปศึกษาต่ออีกองศ์หนึ่ง จึงไค้พบ 

กนและอยู่คำยก*นจนสินฤกูร้อน เมื่อโรงเรียนเบิ1คภาคข้าพเจ้าก็กลไ! 

ลงมาเมือง 701168 ส่วนหม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณทรงเข้าเรียนใน 

7)1066 ที่เมือง 03611 น,นเอง ต่อโรงเรียนบิ1ดจึงจะไค้พบก่น เมื่อ 

หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณสอบไล่ ธ300313แ663เ ไค้ แล่ว่จึงเขาเรียนใน 

โรงเรียนทหารบกคือ ธ00เ6 5(1601316 1711113166 ป็6 57 0)16 โรงเรียน 

เคียวก่นกบขำพเจ้า ข้าพเจ้าจ้าได้เบนม่นเหมา ะว่า กรมหมื่นจ*นทบรี 

สรนาถเข้าโรงเรียนนึ่เมื่อบี1 ๒๔๖© ขำพเจ้าเข้าบี1 ๒๔๖๒ หม่อมเจ้า 

ขจรจบกิตติคุณเข้าบี1 ๒๔๖๓ ไล่ก่นกนละบี่ ระยะนึ่ได้อยู่ดำยก่น 

ตลอดจนเรียนจบ หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ สำเร็จออกเบ็่นนายทหาร 

เมื่อบี1 ๒๔๖๕ ไปประจำกรมทหารราบที่เมือง 173116)1 ก่อน แล่วย้าย 

ไปประจำกรมทหารราบที่เมือง 068311903 อีกพกหนึ่งจึงเข้าโรงเรียน 

ผึกห่ดนายทหารบี1นเล็กบึนกลที่ 03๓(1 (า6 0๖31035 กไ]ศูนย์การสื่อสาร 

ที่เมือง 7668311168 แล่วจึงเสด็จกล*บเข้าร*บราชการในกรุงเทพ ๆ เมื่อ 

ราวปลายบี1 ๒๔๖๖ 

หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณทรงสามารถในการเล่าเรียนเบนที่ 

ยกย่องก่น'ในกร*ง๎นน แต่สงที่เหนือไปกว่ากวามปรีชาสามารถนึ่นคือ 



อํธยาศ*ยของท่าน ท่านเบนกนพระทํขดีเบิกบานร่าเริง ไม่ถือองค์ 

และไม่เกยถือโทษโกรธตอบผู้ใ?ๅเลย ข่าพเจ้าอข่ก้บท่านนานถึง 

๘-๙บี1 มำทำตำเบนกนสนิทก้นประพฤติเกินเลขท่านต่างๆอยู่บ่อยๆ 

ท่านก็ไม่ถือ ประทานกวามรำใคร่สนิทสนมแก่ตำข่าพเจำตลอดถึง 

กรอบกรำเสมอต1นเสมอปลายตราบจนแก่เฒ่าลงคำยก้น 

บ*คนท่านถึงชีพิฅเกษ'ยล่วงล*บ'ไปแล่ว แต่พระท’ยอนดียำอยู่ก'บ 

ข์าพเจาเสมอ ทำให้จคจำกวามใกล้ชิดสนิทสนมก*บท่าน แม้ล่วงมา 

แลำข่านานนนไค้เหมือนเบ็1นเหตุการณ์ในบจจุบ*น ขอกุศลที่ท่าน 

บำเพ็ญองค์เบนกำยาณมิตรของกนทุกกนจงเบนวิบากผลส่งเสริมให้ 

ทรงประสบสุขในปรภพตลอดไป. 

(พลเอก หลวงสุรณรงค์) 

วนที่ ® มนากม พุทธกกราช ๒๕©0 



ทรงเครองแบบนายรอยเอก กรมทหารมหาคเล็ก 





หม่อมราชวงศ์หญิงวิจิตรโฉม กิฅิยากร หม่อมของหม่อมเจา 

ขจร'จบกิตติคุณ กิติขากร*1ไค้มาหาและขอร่องให้ขำพเจำช่วยเขียน 

ประวัติของหม่อมเจ่าขจรจบกิตติกณ'ตอนที่เสด็จไปศึกษาวิชาการ 

ทหารต่อในประเทศฝร่งเศสระหว่างบี1 พ.ศ. ๒๔๗๓ ถึงบี' พ.ศ. ๒๔๗๕ 

ขำพเจำมีกวามยินดีร*บสนองดีวัยความเต็มอกเต็มใจ เพราะระหว่าง 

นื่นขำพเจำก็กำลงศึกษาต่ออยู่ในประเทศฝร'งเศส และไค้อยู่ใกล้ชิด 

ร่วมทุกข์ร่วมสุขกไ]หม่อมเจ่าขจรจบกิตติคุณ ตลอดมาจนกระที่งดีอง 

เดินทางกล'บประเทศไทยพร่อมกนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ 

เมื่อบื่ พ.ศ. ๒๔๗๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกลำ ๆ ให้กระทรวง 

กลาโหมจ'คการส่งหม่อมเจ่าขจรจบกิตติคุณไปศึกษาฅ่อที่โรงเรียน 

เสนาธิการฝร่งเศส (2001©(วพะ^ธ) ณ กรงปารีส ซึ่ง 

ในสม'ยนนเบ็่นสถาบ*นการศึกษา'วิชาทหารข8นสูงสุดของประเทศฝร'งเศส 

การศึกษามีหล*กสูตร ๒ บี1 ดีวัยความมุ่งหมายผลิตนายทหารให้มีกวามร้ 

ความสามารถที่จะทำหนำที่เบนเสนาธิการ และแม่ทํพนายกองได้ดีใน 

อนาคต ผู้ใคที่ไค้ผ่านการศึกษาจากสถาบ*นแห่งนํ้จึงมีโอกาสได้ร่บ 

ตำแหน่งหนำที่สำค*ญ ๆ ในวงราชการทหาร สำหร*บประเทศไทยใน 

สม*ยิน8นมีนายทหารไทยสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการฝร่งเศส 

เพียง ๒ พระองศ์ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ่าอยู่ห*วัร*ชกาลที่ ๗ เบ็!น 

พระองศ์แรก และกรมหมื่นจํนทบุรีสรนาถ (หม่อมเจ่าน*กข*ดมงกล 

กิติยากร) เบนองศ์ที่ ๒ และโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ่าอข่หํวั 

ร*ชกาลที่ ๗ ได้ทรงศึกษาวิชาการทหารและทรงร*บราชการทหารต่อ 

เนื่องมาตามลำดีบ เมื่อเสวยราชยแลวก็ยำทรงเอาพระทํยิใส่ในราชการ 

ทหารอย่เบนประจำ ไค้มีพระราชดำริว่ากองท'พไทยสมควรจะได้มี 



น่ายทหารทรีบการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิ?ๅารฝรีงเศสเพิ'มขนอก 

จึงโปรดเกลาๆ ให้กระทรวงกลาโหมจดการให้หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ 

และขำพเจ้า (ซึงขณะนํ้นได้ขำยจากประเทศอังกฤษไปเตรียมอัวล่วง 

หนำอยู่ในประเทศฝรงเศสแล*ว) ออกไปศึกษาต่อในโรงเรียนเสนา- 

ธิการฝรงเศสเบ็่นรุ่นที่ ๒ เผอิญระเบียบของโรงเรียนในยุคนํ้น ไม่ 

ยอมให้นายทหารต่างประเทศเข่ารีบการศึกษาเกินกว่าชาติละคนในบื่ 

เคียวอัน ทางกระทรวงกลาโหมจึงกำหนดให้หม่อมเจำขจรจบกิฅตึคุณ 

เข่าร'บการศึกษาในบ พ.ศ. ๒๔๗๔ และ ให้ขำพเจำเข่าศึกษาในบ 

พ.ศ. ๒๔๗๕ 

เมื่อหม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณไค้ไปถึงประเทศฝรีงเศส ก็รีบ 

ขวนขวายหาดำรีบตำรา เพื่อทบทวนและเพื่มพูนความรู้และพยายาม 

ติดต่ออับกรุ'อาจารย์เก่า ๆ เบ็่นทางช่วยในการเตรียมตำได้รวดเร็วขั้น 

ขำพเจำก็ไค้มีโอกาสใกล้ชิดอับท่านตงแต่อัน เพราะก็กำอังเตรียมอัว 

เข่าศึกษาในโรงเรียนเคียวอัน รึงเบ็1นเหฅให้สนิทสนมอันยี่งขั้น 

เผอิญในบี1เคียวอันนเสด็จพ่อของท่าน (พระเจำบรมวงศ์เธอ สมเด็จ 

กรมพระจ้นํทบรีนฤนาถ) ไปประชวรหอักอยู่ที่ประเทศฝรีงเศส 

เพื่อรีกษาพระองศ์ หม่อมเจำขจรจบกิตติคุณจึงนำให้ขำพเจ้าไค้เข่าไป 

ใกล้ชิดอับเสด็จพ่อและท่านแม่ (หม่อมเจำหญิงอับษรสมาน กิติยากร) 

จนไค้รีบพระเมตตากรุณาประทานโอกาสให้รีบใช้อย่างใกล้ชิดจนถึง 

ขนาดที่เมื่อหม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณติดราชการอัองไปดูงานหรือเรียน 

ขำพเจ้าก็รีบหนำที่แทน และฅลอคเวลาเมื่อท่านไค้ไปดูงานหรือศึกษา 

เรื่องใดเพ็่มเติมมา ท่านก็ไค้นำมาอธิบายชแจงถ่ายทอดให้ขำพเจำร้ว่า 

ตอนที่จะอัองไปเข่าเรียนต่อท่านนํ้น มีอะไรที่จะอัองหาความร้เพื่มเติม 



ไว้ล่วงหนำ ซึ่งอำนวยกวามสะดวกในการเฅรียมการศึกษาของขำพเจำ 
อย่างยง กำยามว่างสบายพระทโ)ก็เบ็'นเพื่อนที่จะเที่ยวหาความเพลิด 

เพลินคำยก*น เวลามืทกข์โดยเฉพาะในคราวเสด็จพ่อสนพระชนม์ 

ท่านก็โปรดให้ขำพเจำเขำไปร*บใช้ท่านแม่และเจำพี่หญิงกมล ( หม่อม 

เจำหญิงกมลปราโมทย์ เทวกล) แทนองค์ท่าน 

เมื่อท่านแม่เสด็จกล*บเมืองไทยแลำ หม่อมเจาขจรจบกิตติคุณ 

ก็ต่งต่นมุ่งในการเรียนเบ็1นการใหญ่ จนสอบจบหลโ]สฅรบี่แรกไค้เมื่อ 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ บำเอิญในปลายเดือนมิถุนายนนื่ ได้เกิด 

มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองขํ้นในประเทศไทย หลิงจากนํนเพียง 

ไม่กี่วนหม่อมเจำขจรจบกิตติคุณไค้ร*'บโทรเลขจากกระทรวงกลาโหม 

เบนใจความว่าองค์ท่านถูกปลดออกจากประจำการแลำ ท่านได้นำ 

โทรเลขมาให้ขำพเจำดูคำยกวามเศรำพระท*'ย ตงแต่รู้’จ'กก้นเกยกนมา 

ขำพเจำไม่เกยเห็นท่านมีสีพระพี'กฅว์อ*'นเศรำหมองเหมือนครงนื่ 

เพราะคงจะวาดภาพการศึกษาและมีการผูกพี'นงานทางคำนโรงเรียน 

ท8งฅงํ้พระทโ)และพยายามที่จะเรียน เพื่อกลิบมาช่วยบานเมืองให้สม 

พระท*'ยของพระบาทสมเด็จพระเจำอยู่หำร*'ชกาลที่ ๗ แต่เหตการณ์ 

กล'บกลายเหมือนความสว่างก*บกวามมืด ขำพเจำร้สืกสงสารท่านมาก 

เพราะพึ่งจะคลายความทุกข์เนื่องดำยเสด็จพ่อสนพระชนม์ไปในระยะ 

เพียง ด บี'เศษ ก็ยำต่องสญเสียอาชีพราชการทหารที่ร*'กมาดงแฅ่ 

ทรงพระเยาว์เบนอีกกำรบหนึ่ง สำหร*'บต่'วขำพเจำประมาณ 

๒ อาทิฅย์ภายหลำก็ไค้ร*'บโทรเลขจากกระทรวงกลาโหมให้เดินทาง 

กลไฟระเทศไทย เช่นเดียวก*น 



น*บฅงแด่นน,มา หม่อมเจ้าขจรจบกิฅคิคณเปลี่ยนแปลงไปมาก 

กลายฌ็๋นกนขรึมไม่สนุกสนานร่าเริงเหมือนแต่ก่อน เราก็หารือและ 

ฅกลงก่นว่าจะรีบกล*บประเทศไทยไห้เร็วที่สดจะเร็วไค้ เพราะต่าง 

กนก็มีกวามห่วงใยเกี่ยวก*'บเหตุการณ์ทางประเทศไทย จึงไค้ไปคิดต่อ 

จองคิวเรือเพื่อเดินทางกล*บบ,'ในก่บบริษ*ท่อิสเอเชียคิก และขณะที่รอ 

กำหนดเรือจะมาถึงเมืองมาเซล ว'นหนึ่งไค้เผาหม่อมเจ้าอน*'นฅนรไชย 

เทวกุล ซึ่งทางกระทรวงกลาโหมส่งไปดงานคานการทหารในประเทศ 

เยอรม*น ปรากฏว่าองค์ท่านก็ไค้รับโทรเลขจากกระทรวงกลาโหม 

เบนใจกวามว่า ถกปลดออกจากประจำการเช่นเคียวก่น ขำพเจ้า 

ได้เห็นท่านน็าและท่านหลาน ๒ องค์ปรับทุกข์ก่นรู้สึกสลดใจอย่างยิ'ง 

ต่างองค์ก็มีนาพระทไ)รักชาคิปานเกิดเมืองนอน ฅงพระท*ย'จะทำอะไร 

ต่าง ๆ เพื่อกวามเจริญของปานเมือง แด่แก่'วมาหมดหว*'งลงพรัอมก*'น 

ทำให้ขำพเจ้าคิดแก่ว่คิดอีกว่า กำเหฅการณ์อย่างนึ่เกิดแก่คิวเองแก่ว 
'17,' ’ 
จะทาอย่าง 1ร 

ระหว่างเดินทางกล*บปาน มาในเรือไค้ก่งเกฅเห็นหม่อมเจ้า 

ขจรจบกิฅฅิกณก่อยมืกวามสนุกสนานกก่บมาปาง เห็นจะเบ็1นเพราะมี 

หม่อมเจ้าหญิงอปภ*'ศราภา เทวกุล (ชายาของหม่อมเจ้าอน*'นฅนรไชย) 

และหม่อมเสมอ สว*'สดิว*'ตนึ่ (หม่อมของหม่อมนิ'าศภสว*'สควงศนิท) 

ซึ่งเดินทางร่วมมาควย ชวนพูดชวนคยและชวนเล่นด่าง ๆ แด่ต่อมา 

เมื่อกล*'บมาอยู่เมืองไทยแก่ว เวลาที่ไค้พนเมื่อกำก่งอยู่กบท่านแม่ก็ย*'งคี 

ต่อเมื่อพบก่นทีหก่งเมื่อท่านแม่สินพระชนมแลว อาการของหม่อมเจ้า 

ขจรจบกิฅฅิคณที่เคยเหนเมอกราวก่อ'แเคี‘แบางกลบจากประเทศฝร่ง- 

เศสก็มืมาอีก 



สรุปแล*ว หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคณที่ข้าพเจ้าได้คุ้นเกยตํง์แค่ 

ฅ่นมา เบนเจ้านายที่น่าเคารพร*กยื่งพระองค์หนึ่ง พนผู้มี'พระคุณ 

แก่ข้าพเจ้ามาก เพราะเบนที่งครูที่ให้กำอธิบายแนะนำในเรื่องค่าง ๆ 

ทางค่านการทหาร เบนท1งพี่ชายที่ทรงแนะนำให้ร้จ้กก*บเจ้านายองค์ 

อื่น ๆ โกยเฉพาะในราชสกลกิฅิยากร ที่ข้าพเจ้าได้สนิทสนมและ 

ก้นเคยมาทุกองค์นึ่ก็เพราะท่าน 

ข้าพเจ้าอยากจะพรรณนาให้สมก*บกวามดีของท่านในค่านการงาน 

ในความโอบออมอารีให้มากกว่านึ่ เวลาสำหรบเขียนเรื่องราวมีน์อข 

และเหฅการณ์ในตอนนึ่นานบมาแลว จึงไม่สามารถเรียบเรียงให้ 

เรียบรอยก'ว1านึ่ ฉะนึ่น ทากมีข้อกวามใคเพํ้ยนหรือขาดตกบกพร่อง 

ไปปางก็ขอปร ะทานอภ*ยค่วย 

บ*คนั๊ หม่อมเจ้าขจรจบกิฅฅิคุณ กิฅิยากร ไค้สินชีพิค่กษ*ย 

จากไปแล่ว กงเหลือแค่ความอาล่ยที่ผงอยู่ในจิตใจของบรรดาพระ 

ประยูรญาติ และมิตรสหายทงปวง ข้าพเจ้าขอที่งจิตปรารถนาให้ 

กุศลแห่งคุณกวามดีที่หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณไค้ทรงสร่างสมไว้จง 

ดลบ*นดาลให้ดวงวิญญาณของหม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณไค้ประสบแค่ 

อิฏ^กณมนุญผลถึงซึ่งสกติและทิพยสมบัติในส*มปรายภพจงทุกประการ 

เทอญ. 

0 ^ 01 สก'*\ที่!ำ4^ 

(พล. ท. หม่อมเจ้าค'สตาว,ส จ0กรพํนํธ็๋) 

วนที่ ๑0 มีนากม พุทธศํกราช ๒๕๑9 
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ค้าแปล 

หม่อมเจำขจรจบกิตติกณ, กิติยากร ทรงสำเร็จการศึกษาชน 

มธยมอย่างงคงามจากประเทกีฝร็งเศส แล่วทรงศึกษาก่อที่'วิทยาล่ย 

ทหารทีแซ็งซีร กบ วิทยาล่ยการสงคราม ระหว่างสงกรามโลกกรง 

ที่ ๑ ทรงเบนนายทหารที่แกล่วกล่าของหน่วยอาสาสม'กรไทยในแนว 

รบฝร'งเกส ทรงแสดงกวามกล่าหาญและมีพระล*กษณะของผู้นำทุก 

ประการ 

เมื่อเสด็จกล*บมาย*งประเทศไทย ก็ไค้ทรงเบนสมาชิกของสมากม 

ฝร'งเกสท*นที เพื่อจะไค้ทรงมีส่วนร่วมในการช่วยสมาคมกระช*บ 

ส*มพ*นธไมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศฝร'งเศส โดยที่ทรงมี 

ความเช่าใจในว*ฌนธรรม และอารยธรรมของประเทศที่งสองเสมอก*น 

ตงแก่ ค.ศ. ๑๙๒๒ ทรงเบนสมาชิกที่ซื่อสํฅย์ของสมาคม 

ฝรํ่งเศส ทรงได้ร*บเลือกเบนประธานที่ประชุมใหญ่อย่างเบึนเอกฉ*'นท์ 

เมอวนท ©๙ กนยายน ก.ศ. ©๙๕๘ 

ระหว่างเวลา ๗ บี ที่หม่อมเล่าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร ทรง 

ร*บผิคชอบในหนำที่ที่สูงสุกในสมาคมฝรํงเศส คณะกรรมการบริหาร 

มิฅรสหายของสมาคม นิสิต น'กศึกษาที่ได้เช่าเผาเพื่อร*บกำปรึกษา 

ลืวนแต่มีโอกาสหลายกรง'หลายกราที่จะไ1ค้ชื่,นชมใน1นา'พระท*ยอ'นคีงาม 

ความถ่อมองค์ ล่ฒนธรรมที่สูงส่งที่ทรงมี การตัดสินพระท*ย่ที่หน*ก 

แน่น และคำปราศร*ยที่คมคายลึกซ้งของพระองค์ท่าน 

เพราะสมาคมฝร็งเศส'ได้พระองค์ท่านเบนประธานกรรมการมา 

ที่งแก่ ก.ศ. ๑๙๕๘ จนถึง ก.ศ. ๏๙๖๕ อิทธิพลของสมากมขยาย 



กวางขน จานวนนกศกษาเพมขนจาก ๓๕๐ กน เบนพนเศษ และ 

กิจกรรมที่เกี่ยวก็บวํฌนธรรมก็ทวีขั้น แก่เนื่องจากทรงมีสุขภาพไม่ 

สู้สมบูรณ์ ใน ก.ศ. ©๙๖๕ จึงใด้ทรงสละตำแหน่งประธานสมาคม 

ที่ปฏิบัติงานมา รบเพียงตำแหน่งประธานกิฅติมศ*กค์ แก่ก็'ไค้เสด็จมา 

ทอคพระเนฅรภาพยนฅร์ นิทรรศการ และเสด็จมาพงปาฐกถาอย่เสมอ 

มิไค้ขาค 

เพื่อเบนการไว้อาลยพระองค์ท่าน สมากมฝรงเศสขอถวายความ 

กฅ*ญยูและขอรำลึกถึงพระองค์ท่านคำยกวามซื่อสํฅย์ที่สค 

ขอให้กรอบกรำของพระองค์ท่านจงรบทราบถึงกวามเศร่าสลค 

ใจของสมากมโดยท่วหนำก็นควย. 

สมาดหฝร4เสส 



คณะอกษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลโเ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๑0 

หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิฅิยากร เสด็จมาเบนอาจารย์สอน 

วิชาภาษาฝร*งเศส ในคณะอ*กษรศาสตร์ ตํ้งํ๋แต่ พ.ศ. ๒๔๗๘ ในสมโ] 

น,นอาจารย์ผู้สอนวิชานึ่ลวนแต่เบีนชาวต่างประเทศที่งนน ทรงเบ็1น 

คนไทยกนเดียวที่ต่องทำงานร่วมก*บอาจารย์ชาวต่างประเทศ และได้ 

ทรงใช้พระปรีชาสามารถโต้ตอบและเกลั้ยกล่อมให้อาจารย์ฝร่งเศสใน 

ขณะนึ่นเขำ,ใจกน’ไทย และวิธีสอนที่ถูกต่อง เหมาะสมและมีประโยชน์ 

ที่สตสำหร*บน*กศึกษาไทย อ้นเบนราก3านของการสอนภาษาฝร*งเศส 

ในคณะอ้กษรศาสตร์มาจนทุกว*นนึ่ หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคณ กิฅิยากร 

จึงเบนที่ร*กและเการพที่งของเพื่อนร่วมงาน ของบรรคาศิษย์ที่ว่ไปใน 

ทางวิชาการ ถึงแม้จะทรงได้รบการศึกษาโคยตรงมาทางต่านการทหาร 

ก็ทรงมีกวามร้อย่างลึกซึงในภาษาฝรี,งเ.ศสและวรรณคดีพี1นอย่างดี จึง 

ทรงสอนให้ศิษย์ซาบซํ้งและเข*าใจได้เบ็่นอย่างดี นบว่าทรงเบน 

อาจารย์ที่เปรื่องปราชญ์อย่างยากที่จะหาIผู้'ใด!.สมอได้ใ'แสม*ย่น,น 

ต่อมาได้มีเหคุสุควิส*ย่ที่ทำให้ต่องทรงหยุตการสอนไปหลายบ 

อย่าง,ไรฤดี ทรงรบเชิญกลบมาสอนใหม่อีกกร,งหนึ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ควยทรงรกการสอนและภาษ'าฝพื่ง่เกส ในก^งนทรงรีบเชิญมาสอนที่ง 



คณะอกษรศาสตร์และร่^ศาสตร์ ด้วยกวามใผ่พระท*ยในการสอน ไค้ 

ทรงด้นกวำเพื่อความกำวหน,าทางวิทยาการอย่เสมอ ทรงเบืนอาจารย์ 

ที่เข่า-พระทํยในศิษย์อย่างคี มีพระอารมณ์ขนและอกทน ซึ่งวิชาที่ทรง 

ถน*คเบนพิเศษ คือ การแปล เพราะทรงเชี่ยวชาญที่งํ้ภาษาไทยและ 

ภาษาฝรํ่ง์เศส 

หม่อมเจำขจรจบกิตติคุณ กิฅิยากร เร็มประชวรในพ.ศ.๒๕0๖ 

ทำให้ด้องทรงหยุคการสอน แก่ก็ได้ร’บสํ่ง์อยู่เสมอว่าจะเสด็จกล*บมา 

สอนอีก เมื่อทรงแข็งแรง เบนที่น่าเสียใจอย่างยึงที่มิได้ทรงมีโอกาส 

ที่จะได้ทรงทำสมความตงพระท*,ข จวบจนวาระสุดด้าย 

รวมเวลาที่พระองค์ท่านได้ทรงมาช่วยสอนได้ รวมที่งํ้สีนเกือบ 

๑๕ ปี1 ซึ่งที่งน้ คณะอักษรศาสตร์ได้เกยดำริที่จะเสนอจุฬาลงกรณ- 

มหาวิทยาล*'ยให้ถวายตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษให้เพื่อเบนการเทอก 

ทูน และเผยแผ่พระเกียรติคุณในโอกาสมาถึง แก่ก็มิอาจจะกระทำ 

ได้ เนื่องจากระยะเวลาที่เสด็จมาประทานการสอนย*'งไม่ครบดี ได้แก่ 

นอมระลึกถึงพระกรุณาอันสูงนื่ไว้ ณ ที่นื่. 

(รอง ศยามานนท์) 

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
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และ พระวรวงศเธอ กรมหมินจินทบรสุรนาถ พระเชษฐา 









ทรงฉายร่วมก0บ ม.ร.ว. วิจิตรโฉม 

และ ม.ร.ว. สุจิตคุณ 

เมอเสด็จประพาสอิงกฤษ 
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ทรงสังสรรค์กบบรรดาศิษย์เก่า จฬาลงกรณมหาวิทยาสัย 
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คำน์า 

* 

ท่านพ่อได้ทรงแปลเรื่อง “แนวรบค้านกะว*นฅกเหกุการณ์ไม่ 

เปลี่ยนแปลง” เมื่อบี พ.ศ. ๒๔๗๒ ในสมโ)ที่ท่านทรงดำรงตำแหน่ง 

บรรณาธิการหน*งสือพิมพ์รายเดือน “ทหารราบ” ซึ่งเบนหนงสือพิมพ์ 

เรื่องนได้ดืพิมพ์ในทน*งสือพิมพ์ ที่กว้างขวางอยู่ในวงการทหารบก 

ฉบ*บน,นเบีนกรงแรก ตํอมาในบี1 พ.ศ. ๒๔๗๘ สำน*กพิมพ์จำหน่าย 

“โชติ แพร่พ*น่ธุ” ได้ทูลขอประทานอนุญาฅต่อท่านพ่อพิมพ์ข็นออก 

จำหน่ายเบ็นรปหน*ง่สือ 

ผู้แต่งเรื่อง “แนวรบค้านฅะว้นํฅกเหกุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง” 

นํ้ คือ เอริก มาเรีย เรอมาร์ก เขาแต่งขนในบี1 พ.ศ. ๒๔๗๒ เนอ 

หาของเรื่องน้เผยถึงชวิฅจิกใจของพลทหารในสมรภมิของสงกรามโลก 

กร8งที่ ๑ ระหว่างบี1 พ.ศ. ๒๔๕๗ ถึงบ พ.ศ. ๒๔๖๑ ผู้แต่งได้ 

บรรยายอย่างลึกช้ง ถึงกวามพินาศของสงครามและผลซึ่งนำมาแต่ 

ความวิปโยคของสงกราม ถึงก*บได้ร'บรางว*ลโนเบลสำหรบส*นติภาพ 

ท่านพ่อได้ทรงอธิบายถึงประวัติโดยย่อของผู้แก่ง คือ เอริก มาเรีย 

เรอมาร์ก ไว้ว่า เขาสืบกระกลมาจากกรอบกรำชาวฝรงเศส ซึ่งได้ 

อพยพมากงรกรากในประเทศเยอรมน แถวถึนแม่นำไรน์ เมื่อเกิด 

สงกรามช้นอายุได้ ©๖ บี เมื่ออาย ©๘ บี ออกจากโรงเรียนแลำ 

สม*กรเบีนทหารเขำทำการรบทางค้านกะวนหก ระหว่างสงกรามมารดา 

และเพื่อนฝูง!วิพาก,น่เสืยชีวิกไปกาม ๆ ก่น ภายหลงสงกรามเบีนกร 



ข 

สอนหน*งสือในโรงเรียนเล็ก ‘ๆ ที่บ้านนอก ฅ่อจากนนก็เปลี่ยนอาชีพ 

ไปเรื่อย ๆ ที่งํ้แฅ่เบนกรสอนดนฅรีไปจนเบนพน*กงานขายรถยนต 

เมื่ออายุย่างเข้า ๓© บี่ จึงได้เขียนหน*ง์สือเรื่องนึ่ขีน เขาบ้องสูญเสีย 

สญชาฅ๊เยอรม*นในบี่ ๒๔๘๑ เพราะหน'งสือเรื่องหนึ่งที่แต่งขีน 

ในบ ๒๔๗๔ เขาอพยพไปอย่อเมริกาเมื่อบี่ ๒๔๘๓ และหล*งจากน1น 

ล็ได้โอนส*ญชาติเบี่นชาวอเมริก*น 

ลูก ๆ ได้เห็นสมควรนำกำแปลเรื่องนของท่านพ่อมาลงในที่นึ่ 

ก็เพราะเหตุว่า ท่านพ่อโปรดหน*งสึอเรื่องนึ่มากประการหนึ่ง อีก 

ประการหนึ่ง ถํอยกำแปลที่งหมดเบนสำนวนของท่านพ่อเอง อ*นฌ็๋น 

บกลิกล*กษแเะที่ลูก ‘ตุ จะพึงรำลึกอยู่ได้เสมอ 

บุตร-ธิดา 



บทที่ 0 

เราพำอยู่ห่างจากแนวรบ ๕ ไมล์มาขางหล'ง เพื่งถูกผลคลงมา 

เมื่อวานน้เอง และเวลานึ่ทำงเต็มไปด้วยเนึ่อวำและถำฅไ) รู้สึก 

พอใจสบายดี ทุกกนยำมีหม่ออาหารเต็มอยู่สำหร*บมอเย็นอีกมํ้อ 

หนึ่ง แลำยำแถมไสกรอกกบขนมบงอีก ทงนึ่ทำให้สำรวยได้ เรา 

ไม่ได้ประสบโชคดีเช่นนึ่มานานนกหนาแล1ว ฅาพ่อกรว้หำแดงแก 

ออนวอนให้เรากิน เอาท*พพีฅำซุปกวำเรียกผู้ที่ผ่านไปใกล้ แล่ว 

คำอาหารให้เสียอย่างพอแรงการ ทีจะมองไม่เห็นทางว่าทำอย่างไรจึง 

จะหมกเสียที จะได้เอาหม่อไปฅไ)กาแฟต่อไป จาเคนก*บมุลเลอรเอา 

อ่างมา ๒ ใบ บรรจุอาหารเสียจนเต็มปรี่เพื่อเก็บไว้กินอีก สำหรบเจ้า 

จาเคนนึ่นเนื่องจากความฅะกลาม แต่สำหรบมุลเลอรน8นเพราะคิด 

ไกล จาเดนเอาอาหารเหล่านึ่ไปใส่ไว้ที่ไหนน1นออกจะเบนกวามลึกลบ 

เพราะรปร่างแกม*นช่างผอมเสียเหลือเกิน และคงจะผอมอยู่เรื่อย ทุ 

ส์งสำด้ญย็งไปกว่านนก็คือ การแจกบุหรี่ก*บยาสูบ เราได้สองเท่า 

ที่เกยได้ร*บ คือได้บุหรี่ฝรํง® 0 ตำ ซิกาแรฅ ๒๐ ฅำ ยาสำหว*บเกยว 

อีกสองแผ่น ซึ่งนบว่าค่อยเบนเนึ่อฌึนหนำหน่อยหนึ่ง ข้าพเจ้าไป 

ขอแลกเอาซิกาแรตกบกต่ซินสกํ้ โดยให็ยาเกยวเขาไป แปลว่า 

ข้าพเจ้ามีซิกาแรฅฅง ๔0 คำ พอเพียงสำหร*บวไเหนึ่งทีเดียว 

กวามจริงเราไม่ได้มีสิทธิที่จะได้ร*บแจกถึงเพียงนึ่คอก พวก 

ปรสเชียไม่เคยใจกอกจ้างขวางอย่างนึ่น แต่นี่ม*นเกี่ยวกับการคิดกำ. 

นวณผิด เราก็เลขพลอยได้ประโยชน์ไปด้วย 



เมื่อสิบสี่'ว้นที่แล้วมา เราต่องขนไปผลัดทหารในแนวรบและดาน 

น8นเกยเงียบมาเสมอ เพราะฉะนี่น ท่านสมุห์บ*ญชีซึ่งอยู่ขำงหลังจึงเบิก 

อาหารเบึนจำนวนเท่าเดิม เตรียมไว้ให้ทหารเต็มกองร้อย คือ©๕0 

คน แด่พอถึงว*'นสดทำข บึนใหญ่สนามอิงกฤษเยอะแยะระคมยิงมา 

ย’งเราไม่หยุคหย่อน ทำให้เสียหายมาก เหลือกลับกนลงมา ๘0 คน 

เท่าน,น 

เมื่อกืนนํ้ เรากล*บลงมาพก เตรียมจะนอนหลบกนให้เต็มอี่ม 

สำกรง ก*ฅซินสกเขาพูดของเขาถูกว่า ไอ้การสงครามนี่จะไม่รำยกห 

นักหนา ถำเราได้นอนหล*บก*'นมากขนอีกลักหน่อย เมื่ออยู่ในแนวรบ 

เราเกือบจะไม่ได้หล*บก’นเสียเลย และฅลอคเวลา ๑๔ ว’'นติดๆ ก*'น 

ออกจะนานเอาการอยู่ 

จนเที่ยงว*นกนแรกจึงได้โผล่ออกจากที่นอน ครึ่งช’วโมงทีหลัง 

ทากนต่างก็ถือหม่ออาหารไปรวมก*นอยู่ที่โรงครำซึ่งส่งกลืนนาม*น 

ตลบไป ฅรงหำแถวก็มีเจำพวกที่หิวมากกว่าเพื่อน คืออ*ลเบอฅคว๊อป 

ผู้เฉลียวฉลาดมากที่สุคในพวกเรา เพราะฉะน1น เบนกนแรกที่จะได้ 

เบนนายสิบ มุลเลอร์ซึ่งอุตส่าห์พกเอาหนังสือเรียนไปรบ ผนถึงแด่ 

การสอบไล่ และขณะที่บื!นใหญ่กำลังยิงก็ท่องนัวขอวิชาพี่สิก เลียรี 

ซึ่งไว้เกรายาว แลัวชอบแด่ผู้หญิงซึ่งมาจากโรงสำหร*บนายทหาร ลง 

ทุนสบถสาบานว่าทางกองนัพเขาออกคำ1ส,งให้น'เงพ'วกนี่นํ้ใส่เร้ตแพร 

และนัองอาบนํ้าก่อนที่จะร้บแขกแด่ชนนายนันตรีขนไป คนที่สี่ก็คือ 

ขำพเจำ พอลบอยแมร้ เราทำสด่างกมีอายุคนละ ๑๙ บี่ ออกจาก 

โรงเรียนชนเคียวลันมาสมำรฌ็่นทหารเช่าทำสงครามคำยลัน่ 



0) 

ขางหกังเราก็มีเจำพวกเพื่อน ๆ คือ จาเดน ฅํว์ผอม มีอาชีพ 

เบนช่างทำกุญแจ อายรุ่นราวกราวเรา เบนผ้ที่กินจที่สุคในกองรอย 

เฮย์เวลตุ๊ส กราวเดียวกันเหมือนกัน มีอาชีพในทางขุดรากไม้สำหรบ 

ทำเชอเพลิง มีมือโคจนกำกัอนขนมบงที่หลวงจ่ายไว้ได้มิด แกัวกัง 

มีเดเฅริงชาวนาซึ่งไม่นึกถึงอื่นนอกจากโรงนาแลวก็เมีย ในที่สุค สตา¬ 

นสเลาส์กัฅซึ่นสก ซึ่งเบนหำหนาหมู่ เฉลียวฉลาดเบนคนเข็มแข็ง 

อายุ ๔0 ยี่ หนาสีเหมือนดิน ตาสี‘นาเงิน ไหล่ตก จมูกไวสำหรับ 

อากาศไม่ดี อาหารดีและงานง่าย 

หมู่ของเราอยู่หำแถวฅรงหนำโรงกรำ ต่างก็กระกับกระส่ายกัน 

เต็มที่ เพราะตาพ่อครำแกไม่เหลียวแลมาทางเรา 

ในที่สุด กัฅซีนสก็กัองตะโกนออกไปว่า “เสไ) ไสน์ริช เบค 

หม้อซุปหรือกังล่ะ เขารู้หรอกน่ะว่าไอ้ถำม้นสุกดีแลำ” 

พ่อกรำสินหำเบนทีง่วงนอน “คอยให้มาพรือมกันเสียก่อนซี” 

จาเดน ตอบ “ก็เรามาพร*!อมกันแล่วนี่นะ” 

นายสิบพ่อครัวก็ไม่กักหาเอาธุระ “พวกแกมาแลำ เห็นละ” 

แกพูด “แต่ก็ไอกนอื่นล่ะ” 

“กนอื่นเขาไม่กัองมาขอขำวแกกินหรอก อยู่ในโรงพยาบาลก็มี 

ไปนอนอยู่ใต้ดินก็มี” 

ตาพ่อกรำทำหนำตื่นเพราะเรืมจะเขำใจ แกเกือบเบนลม “พท 

โธ่ แล่'วก*น ก็กนทำกับขำวไว้เลยงฅง ©๕๐ กนเชียวนะ—” 

กร๊อปจแกเขำที่ชายโครง “เออ ถำงํ้นกราวน็เห็นจะมืพอกิ•แ 

กันกักทีกระกัง เอำฅํ้งกันกักเถิด’’ 



๔ 

ท*น,ใดนี่น '..หมือนก,บเทวดามาเข้าสิงจาเคน หนำทื่มีเกำเบ็น 

หนู ๆ อยู่ก็ฌ็นม*นผล*บขํ้น น*ยน์ฅาเล็กลงไปเบนเชิงฉลาด ลูกกาง 

บิด แล*วค่อย ๆ กระซบเสียงคุ ทุ ว่า “นี่แน่ ยงงํนแกก็มืขนมบง 

สำหรับเล็ยงกน ©๕0 คนเหมือนก*นซีหือ?” 

นายสิบ,พ่อครัวพย*กหนำอย่างใจลอย ๆ งงงวย 

จาเดน จบเสอไว้ “แล้วไส*กรอกล่ะ ?” 

พ่อครัวพรักรับอีก 

จาเดนกางสินนิด ๆ “แล้วยาสูบดวยหรือ ?” 

“เออ ทุกอย่างน่ะแหละ” 

จาเดน หนำบาน “แหมโวไ) ดีจ*ง เบนของเราทงหมด คนหนึ่ง 

กงไค้รับ—อำ—เดี๋ยวก่อน--ออสองส่วนซินะ เกือบไป” 

‘.เ 

ดอนนี่พ่อครัวสะด้งแล้วบอกว่า “ได้ที่ไหน ใ” 

พวกเราช*กจะเอะอะก*นขั้นแล้วต่างก็เข้ามากล้มรุม 

ทาไมถึงจะไม่ได้ หือ ล้ายห”วแดง ใ” กดซินสก็ ถาม 

คน ๘0 กนจะรับของเขาทำไว้สำหรับ ©๕0คนได้รังไง?” 

“ได้รังไง แกจะได้เห็นเดี๋ยวนี่แหละ” มลเลอร์คำราม 

“ไอ้เนี่อล้มน่ะล้นไม่ทุกข์ดอก แต่ล้นจะจ่ายของอื่นได้แต่ 

สำหรับ ๘๐ คนเท่านี่น” ดาพ่อกรัวยืนรัน 

ล้ตซินสก็ช*กโมโห “แกจะใจคีล้กกรงไม่ไค้เจียวหรือ แก 

ไม่ไค้เบิกของมาสำหรับ ๘0 กนล้กที แกเบิกของมาสำหรับกองร้อย 

ที่ ๒ ต่างหากจริงไหม ? เอามาทีเดียว เรานี่แหละกองรอยที่ ๒ ละ” 

พวกเราฅงล้นโยใหญ่ ไม่มีใครชอบฅาน้เลย เมอเราอย่ในแนว 

อาหารมาถึงชำไปแล้วกเยนชืคถึง ๒ กรง ก็เพราะอีฅากนนี่ รบ 



๕ 

พอมื่กระสุนบนข้าศึกมาละกอ แกไม่ยอมขนครำของแกไปให้ใกล้เรา 

เลย พวกขนซปของเรากัองเดินไกลกว่ากองร่อยอื่น ‘ๆ ถึงทีฅาบุลเค' 

ของกองร่อยที่ ๑ เขาดีกว่าเบ็1นกอง ถึงแกจะอวนออกฅุ๊ฅ๊ะ ลำ 

จำเบนแลำละแกฅองขนหม่อขนไปถึงแนวหนำไลํเสมอ 

พวกเราอยู่ในฐานะเฅรียมพร่อมแลำ และคงจะเกิครวนกัน 

ใหญ่ หากแฅ่ผุ้กังก*บกองร่อยท่านโผล่มา ท่านถามถึงสาเหตุที่ทำให้ 

เอะอะ คร่นแลำก็พุคเปรยฯขํ้นว่า “จริงซี เมื่อวานนํเราเสียทหาร 

ไปมาก” 

ท่านมองลงไปคูในหม่อ “แหม ไอ้ถวนึ่น่ากินจริง” 

พ่อกรำพกักหนำ “ครบ ผคกับเนึ่อและไขม่น” 

คุณรอยโทมองคูเรา ท่านรู้ดีว่าเรานึกอย่างไร และกีรู้อย่าง 

อื่นอีกมาก เพราะเมื่อท่านมาถึงกองร่อยนํนเบ่นแค่เพียงนายสิบ 

ไคใลื่อนฌึนสิญ่ญากัฅรจากแถว ท่านยกฝาหม่อขนอีกแลำคม ขณะ 

ที่จะออกเดินเลยไป ออกกำสิงว่า “แจกจ่ายกันให้หมคไค้ แลำกัก 

มาให้กันกักจานหนึ่งดำย” 

คาพ่อกรำทำหนำฅาพิกล เพราะจาเคนเกันรำอยู่รอบ ๆ กัว 

“ไม่เห็นแกจะกัองเสียอะไรเลย ใครไม่รู้ก็น้กว่ากกังสมุห์กัญชี 

เบนของแก เอา กักเร็ว ๆ เข็าเถิค อีฅาขแร่ง แลำอย่ากับกนขาด 

ไปนะ” 

“ไอ้กัา” พ่อครำขากถุย เมื่อแกเห็นท่าไม่ดีแกัว แกก็เลยยอม 

แพ้เอาง่าย ๆ อย่างราบคาบที่เดียว และเพื่อแสดงว่าการแจกของนึ่ 

ไม่ทำให้แกเดือดร่อนเลยจนน้คหนึ่ง แกรีบยกเอานาผงเก๊ของร่ำบาล 

ออกมาแบ่งใกัพวกเราทวกัน 

* -* * 



๖ 

วำนช่างฌึนด้นดีเสียจริงๆ เมล์ก็มาถึง และทหารเกือบท่าคน่ 

ใด้ร่บจคหมายและหน์งสือพิมพ์ พวกเราพากันเดินไปกังทุ่งหกังที่พำ 

คร๊อปถือฝากระ!เองเนยด้นเบำเร่อติดมือไปดำย 

ทางด้านขวาของทุ่ง มืสำมซึ่งสร่างขั้นไวกด้างใหญ่ แน่นหนา 

และถกแบบ แต่เบนสำมสำหรไ]เจ้าพวกทหารใหม่ ๆ ซึ่งกังไม่รู้จำหา 

ของคี พวกเราต้องหาดิกว่านไเ ของเราเบ็1นที่เฉพาะบุคคล กระจำ 

กระจายกันทำ ๆ ไป รูปร่างด้นก็เบนรูปสี่เหลี่ยม สะอาดสะด้านและ 

มีฝา!เดสี่ด้าน ที่นำก็สบายอย่างไม่มีที่ดิ ทางด้างมีที่สำหด้บกับและยก 

ไปมาได้ 

เรายกมาสามหีบแล้วดงเด้าเบ็่นวง แล้วเราก็นำลงที่นนตลอด 

เวลา ๒ ชำโมง โคยไม่ด้องลุกขั้นเลย 

ชาพเจาจำไค้ เมื่อกรงเรากังเบนทหารใหม่อยู่ในโรงทหาร 

เราร้สึกอึดอำเพียงใดเมื่อจำเ!!นด้องไปสำม เพราะประตูหำงก็ไม่มี 

คนต8ง ๒0 กน ด้องนำเรียงเกียงกันราวกับในรถไฟ ทีจะสำหด้บให้ 

ผ้บํงกับกัญชามองปราดเดียวก็เห็นได้ตลอดทำทุกคน 

ย่อมด้องอย่ในความควบกุมเสมอ 

แต่มาเดี๋ยวน่ เราได้เรียนรู้มากเกินไปที่จะอายในเรื่องเล็ก ๆ 

นำย ๆ พรรค์น่เสียแลำ นาน ๆ เด้าสีงที่ด้ายกว่านี่ฅำหลายเท่ากังกลบ 

เพราะทหาร 

ตูเบนชองง่ายสำหด้บเรา 

ไนกลางทุ่งอย่างในที่น็ กิจด้นน่กลบกลายเ!!นของบรมสุข 

เสียอีก ด้าพเด้าไม่เด้าใจเสียแลำว่าท่าไมแต่ก่อนจึงได้อายนำ เพราะ 

ด้นที่จริงมนก็เบ็๋นของธรรมดาเหมือนกบกินด้าวกินนา เมื่อเรามา 



๓) 

สมกรเบนทหารใหม่'') เราไม่ร้จ้กคุณค่าของเจ้าหีบเหล่านี่ ม*'นเบี่น 

ของใหม่ ไม่ไค้ทำประโยชน์ให้เราเท่าใด แต่เดี๋ยวน— 

ทหารม*กวะชอบก*บเรื่องท1อง ๆ ไส้มากกว่ากนอื่น ๆ เศษสาม 

ส่วนสี'ของกำพูคมว้าจะมาจากตำบลเหล่านี่ ทำให้วาจาที่เขาแสคงไน 

ความพอใจหรือในความโกรธมีรสมีชาดสนิทสนมยี่งนว้า จะใช้วิธีอื่น 

หรือกำอื่นแสดงให้แจ่มแจ้งหรือจริงจ*งเท่าน8นไม่มีเสียแลัว พวกญาติ 

พี่น์องหรือพวกครูเขาคงตกใจเวลาเรากลับไปบาน แต่ที่นี่ม*นเบ็1น 

ภาษาปกติของเรา 

ค่าที่พูด?วินมามากนว้า จนของหยาบเหล่าน้หายหยาบไปหมด 

และยื่งกว่าน8นม'นเบนของธรรมดาเสียเหลือเกิน จนกระท*งการปฏิบัติ 

กิจอ*นินี่กล*บเบนของสนุกสนานเพลิดเพลินและง่ายเท่าก*บเล่นไพ่มือที่ 

เติมไปคำยฅวเก็งเหมือนก*น กำที่ว่า “ข่าวห่องสิวม” ไม่ไค้คิดชนไว้ 

เปล่า ๆ เลย เพราะสถานที่เหล่านํ้แหละเบนที่ชุมนุมการลือในกรม 

ทหาร 

ส่าหรบเวลานั้ เรารู้สึกสบายยี่งเสียกว่าอยู่,ในห้องเล็กปูกระเบั้อง 

ขาวตามวิงใหญ่ๆโตๆ ที่น*นก็ดีแต่ว่าถูกอนาม'ย แต่ที่นี่เรี่ยมเลย 

ทีเดี๋ยว 

ช*วโมงเหล่านี่แสนจะผาสุก ขำงบนหำเราพาสีนาเงิน ทางขอบ 

พาลูกบอลลูนสีเหลืองเบนม'นลอยอยู่กลางแดด ลูกกระสุนบนใหญ่ที่ 

ยิงเครื่องบินระเบิดออกเบ็๋นเมฆขาวลอย บางกราวก็ขนไปเบนกลุ่ม 

เพราะกำลังไล่ฅามนกบิน เสียงสงครามมาถึงเราก็แต่เบาๆ ราวก*บ 

เสียงพารองอยู่ห่าง ๆ แม้แต่แมลงผํ้งที่หึ่งมาใกล้ก็กลบเสียงไค้หมด 

รอบ ๆ ตำเราก็มีทุ่งก'จ้างขวางประคับควยดอกไม้ หญายาวเอนเอียง 



ยอคอยู่ไปมา ผีเสั้อขาวค่างก็บิน'ว่อนลอยลมอ*นอบอุ่นแห่งปลายฤดู 

ร่อน เราอ่านจดหมาย อ่านหน*'งสือพิมพ์และสบบุหรี่ถอดหมวกออก 

วางไว้ขำงฅำ ลมเล่นอยู่กไ)ผม เราเล่นกบกำพูด เล่นกบกวามคิด 

หีบ ๓ ใบ คงเด่นอยู่กลางทุ่งประกับคอกไม้แคง 

เราเอาฝากระ!เองเนยวางบนหำเข่า ทำเบนโต๊ะเล่นไพ่ก้น กรอป 

เอาไพ่ออกมา ผู้แพ้ดํ'องลงกองกลาง ให้อยู่ย*'งงฅลอดชีวิตก็เอา 

เสียงหีบเพลงชำค’'งก*'งวานมาจากที่พำ เบนหลายคร่งเราวาง 

ไพ่ลงเสียแลำมองดูรอบๆฅำ ประเดี๋ยวกนหนึ่งก็เอ่ยขนว่า “เออนี่ 

แน่ ” หรือ “แหม อีว'นนึ่นเกือบไปเทียวนะ ” แล่'วด่างกนก็ 

เงียบไปพำหนึ่ง พวกเราด่างก็มีกวามรู้สึกอึดกัดแลำก็รุ้กันอยู่คึ ไม' 

กัองใช้กำพดก็เขาใจกัน สึงใดสีงหนึ่งอาจพล*'นบ*'งเกิดขนก็ได้ ที่จะ 
ข 

ทำให้เราไม่ได้มาน'งบนหีบอยู่อย่างวํนนึ่ แล่'วก็จวนเจียนไปจริง ๆ 

เบนหลายกราว เพราะฉะนะน เดี๋ยวนี่ทุกสี่งทุกอย่างจึงดูสคชื่นและ 

วิเศษ ดอกไม้แดง อาหารคี บุหรี่ซิกาแรด 

คร๊อปเอ่ยถามขน'ว่า “เออ เร็วๆนี่ 

และลมฤดูร่อน 

ใครไค้เห็นเกมเมอริชบาง 

ไหม ใ 
?? 

เบนแผล 

“อย่โรงพยาบาลเซนฅ์ไยเซฟ” ขไพเจไฅยิบ 

มลเลอร่ก็เลยอธิบาย'ว่าเกมเมอริชถูกบาดเจ็บที่ขา 

หนำเอาการ เราเลยดกลงจะพากันไปเยี่ยมในบ่ายวํนนํ้น 

คร๊อปกวกเอาจดหมายออกมาฉบบหนึ่ง “กันตอเร็กส่งความ 

คิดถึงมาให้ทกกน” พวกเราหำเราะ มลเลอร่ขวไงกันบุหรี่ไป พลาง 

พคว่า “อยากให้แกมาอย่กับเรากัง” 

* * * 



๙ 

ค้นตอ1,รีกนึ่นคือกรโรงเรียนของเรา ตำแกนิดเดียวแต่ท่าทาง 

ขมันข*นแข็ง แกใส่เสือสีเทามีหางเสมอ หนำตาแหลม ๆ เหมือนหนู 

ฉลาด,'ๅIขนาตของแกเห็นจะเท่า‘กก*บนายสิบโท ฮิมเมลสต๊อส “เสือ 

แห่งคล๊อสสแฅร์แบร์ก” ได้ แปลกพิลึก ที่ความเดือดร้อนต่างๆใน 

โลกนึ่มักจะค้งเกิดจากไอ้กนตำเล็ก ๆ มากกว่ากนอื่น เพราะม*นม‘ก 

จะมีฤทธื้และไม่เค้งค้างเยื่นเมัอเหมือนกนตำโต ๆ ตำขำพเจ่าเองน,น 

เคยพยายามหลบหลีกหมวดที่มีผู้ค้งค้บค้ญชาตำเล็ก ๆ มาเสมอ เพราะ 

มีนแสนจะรายเกือบทกกน 

เมื่อถึงเวลาห*ดแถว ค้นตอเร็กชอบบรรยายให้เราพงอย่างยืด 

ยาว จนในที่สุกนำเรียนท*งชื่นค้องฅามแกไปหาผู้บ*งคบบ*ญชาประจำ 

จำหมัดและสม*กรเบนทหารก*น,หมด เดี๋ยวน็ขำ,พเจ่ายำอาจหลบฅาเห็น 

ถนํค แกมองลอดแว่นตามาดพวกเรา แลำกล่าวคำยเสียงเชิงค้อน 

วอนว่า “เพื่อนเอ๋ย ท่านจะไม่สมีกรไปสงครามทีเดียวหรือ'?” 

พวกอาจารย์เหล่าน้มีกจะพกเอาความร้สึกของตำเตรียมพรํอม 

อยู่ในกระเปาเสือกกเสมอ และอาจควํกออกมาแสดงให้ท่านพื่งไค้ 

ไม่ว่าเวลาไหน แต่ในกรีงกระนํ้นเราก็ไม่ค่อยนึกถึงเรื่องเหล่านึ่เท่า 

ใดคอก 

ความจริงก็มีอยู่คนหนึ่งที่อิดๆเออนๆ ไม่ค่อยจะยอมมาสมักร 

ดำยเลย เขาชื่อโขเสฟเบฮ์มเบนคนรูปร่างอำน ๆ และชอบกกค้าน 

แต่ในที่สุคก็ค้องยอมเชื่อมิฉะนึ่นจะถูกไล่ออก บางทีผู้ที่คิดเช่นนึ่น 

ก็กงยำมีอีกหลายกน แต่ก็,ไม่มีใครกค้าแสดงออกมา เพราะในเวลา 

นึ่น ตลอดจนผู้ปกกรองก็มีคำว่า“ข็ขลาด”ติดอยู่ที่ริมผื่ปากเสมอ ไม่ 

มีใกรร้แน่ว่าเมื่อสมัครไปแค้วจะเบนอย่างไร พวกที่ฉลาดที่สดก็คือ 



พวกคนจนและกนโง่ พวกนี่นรีวาการสงครามเบนทุพภิกขภย ส่วน 

คนทีมีทุนรอนดีทว่าหรือที่มีสติบ่ญญาดีกว่ากล,บเห็นเบ็1นของวิเศษ 

และกล่บดีอกดีใจไปตามกน ซึ่งความจริงน่าจะเล็งเห็นผลถนคดีกว่า 

เสียควยซา 

คืฅซินสกั้บอกว่า นํนแหละเบ่นผลแห่งการอบรมของคนชํ้นนน 

มีนทำให้คืกดาน และสงซึ่งค้ฅพคออกมา เขา,ไค้ตรองแล่วทงํ้นี่น 

เบ็่นของน่าประหลาคที่จะเล่า แค่ฌอมเบ่นกนแรกกนหนึ่งที่ไค้ 

เสียชีวิตไป ถูกยิงที่ลูกฅาขณะที่ทำการเข้าดี แล่วิเราก็ที่งให้นอน 

อยู่ เพราะนึกว่าฅายแล่ว จะแบกกล่บมาคืวยก็ไม่ไค้ เพราะเราถอยมา 

ควยอาการกระรัดกระจาย ในตอนบ่ายเราจึงไค้ยินเสียงเรียก มองไป 

ก็เห็นกำล่งคลานมาทางเรา ทีจะสลบไปเท่าน1น แค่ค่าที'ไม่แลเห็น 

อะไรแลว และกล'งค่วยความเจ็บปวดเหลือประมาณ ไม่รู้ว่าที'กำบง 

มีที่ไหนก็เลยถูกยิงซาอีกทีหนึ่ง ก่อนที่ใครเราจะบันไปช่วยพาเข้ามา 

แน่ละ ในเรื่องนึ่เราจะไปโทษคืนตอเร็กไม่ไค้ โลกจะไปอย่ 

ที่ไหนล่าตองไต่สวนความผิดก่นทุก ๆ กน คนอย่างคืนตอเร็กคงมีอีก 

หลายพ่น ค่างก็นึกว่ามีทางเดียวที่จะทำกวามดี คือทางของฅนเอง 

และนี่แหละที่ทำให้เราเกรำนึก 

สำหรับพวกเราซึ่งเบนเด็กหนุ่มๆ อายเพียง ©๘ บ พวก 

เหล่านี่นควรจะเบึนผู้วินิจฉย ผู้แนะนำชทางไปสู่โลกแห่งความเบ็น 

ผู้ใหญ่ โลกแห่งการงาน แห่งหนำที่ แห่งวิชาความรู้ แห่งทางไปสู่ 

ความเจริญ-ไปสู่อนาคต จริงหรอกเราชอบเอาเขามาล่อเล่น เอามา 

เบนตำตลกบางคร่ง๎บางกราว แต่นี่าใสใจจริงทำไมเราจะไม่เชื่อถือเขา 

กวามกิคในเรื่องอำนาจของผู้บังกบบัญชาซึ่งท่านเหล่านนฌ็นบัวแทน 



๑ ๑ 

อยู่ ในสมองของเราเท่าก*บว่าเราน*บถือยกย่องความสามารถ ความ 

เฉลียวฉลาดของท่านผู้เบืนใหญ่กว่า แด่พอเราได้เห็นความตายเขาที 

แรก ความเชื่อถืออ*นนี่นก็พล*นแตกสลายเบ็,นซ็น,''] เรากล*บเห็นว่ากน 

ในว*ยเดียวก*'บเราเบ็๋นผู้ที่น่าจะเชื่อพงเสียมากกว่า ท่านเหล่านี่นดีแด่ 

พูดเก่งและรู้มาก กระสุนบื1นใหญ่ซึ่งมาฅกเบ็นน*ด์แรกได้ทำให้เรา 

เห็นทันทีว่าเราคิดผิด โลกที่ท่านเกยล่งสอนมาว่าฌ็๋นอย่างนี่นอย่างนี่ 

ด้แฅกกระจายไปดวขชื่นกระสุนที่ระเบิดนี่นเสียแล’ว 

ขณะที่ท่านย*งคงเขียนหน*งสือและปา^กอยู่ เราแลเห็นกนเจ็บ 

และคนกำล*'งจะสั้นใจ ขณะที่ท่านสอนว่าหนำที่สำหร*บชาติทัานเกิด 

เมืองมารครนํ้นเบี่นสี่งสำทัญที่สุค เราได้เรียนรู้เสียแทัวว่าความเจ็บ 

ปวดเมื่อจะสั้นใจนี่นรำยแรงกว่า แด่กระน1นเราก็ไม่ใช่เบ็1นกนทรยศ 

ไม่ใช่คนหนี และไม่ใช่คนขลาด ท่านพวกนํ้นชอบกล่าวถึงคำเหล่า 

นี่น*'ก เรารี,กประเทศบำนเมืองของเรามากเท่าท่าน เราได้ปฏิบัติกิจ 

การณ์ทุกอย่างโดยมิไค้ย่อทัอ แด่เราก็ได้รู้จ*กแยกความเท็จออกจาก 

ความจริงทัวยเหมือนทัน 1ราได้เรียนแล*ว ได้เห็นแลวอย่างทันทีทัน 

กว*น ได้เห็นแล่'วว่าโลกของท่านไค้ย่อยย*'บไปอย่างไม่มีอะไรเหลือ 

เราร้สึกว่าเราอยู่ทันตามลำทังแท้ ๆ และตามลำทังเช่นนี เราจะทัอง 

อย่ให้ตลอดไป 

ก่อนทีจะไปเยี่ยมเกมเมอริช เราไค้รวบรวมเก็บเขำของของเขา 

เผื่อว่าเขาจะทัองการในเมื่อจะกลไ)บำน ในโรงพยาบาลดูกำล่งจำละ 

หว*นก'นใหญ่ กลืนคาร์บอลิกและกลีนอิเธอร์เหมีนตลบ พวกเรา 

โคยมากคุ้นเคยทับกลืนพรรคนี่เสียแล่วฅามที่ทักด่าง ๆ แฅ่ที่นี่ทำให้ 



๑๒ 

รู้สึกเหมือนจะเบนลม เราถามถึงเกมเมอริช เขานอนอยู่ในห์องใหญ่ 

และริบรองเราอย่างอ่อย "I แสดงความยินดี พรอมก*บกวามขุ่นใจ 

อยู่บ*าง เพราะขณะที่สลบอยู่ ใครขโมยเอานาฬิกาพกของเขาไป 

ยำจ'บ'ไม่ได้ 

มุลเลอริ ส"นหำ “ก*'นได้บอกแส้'วเชียวว่าไม่ควรพกนาฬิกาดี ๆ 
.ะ11!1,, 

อยางนนเลย 

มุลเลอร์ เบนกนค่อนขำงขวานผ่าซาก มิฉะน*นก็คงไม่พูดออก 

มา เพราะใคร ๆ ก็ย่อมเห็นไค้ว่า อย่างไร ๆ เกมเมอริชก็จะไม่รอด 

มาจากที่นึ่นได้เลย ถึงจะได้นาฬิกาคืนหรือไม่ก็เหมือนก*น อย่างดีก็ 

จะได้ล่งไปไห้ญาติทางบำนเท่าน*น 

“เบนอย่างไรบ่าง ฟรินซ์ ใ” ครือปถาม 

หำเกมเมอริชจมลงไปหน่อยหนึ่ง 

“ก็ย*งง*นแหละ แด่แหมเจ็บดีนเหลือเกิน,’ 

เรามองไปที่ผ่าคลุมที่นอน ขานึ่นอยู่ใต้ตะกรำลวด ผ่ากลมโบง 

อย่ฅรงนึ่น 

ขำพเจาเตะหนำแข็งมลเลอริ เพราะมันกำลำจะบอกเกมเมอริช 

ที่พลพยาบาลเขาบอกเรามาแด่ขำงนอก คือว่าด้นไม่มืหรอกเขาด'ดเสีย 

แลว หน้าเกมเมอริชซีดเหลืองราวนับผี มีรอยเส้นขีด‘ลุ ซึ่งเราร้จำได้ 

เกยเห็นมาดงร้อยราย 

ที่จริงเบนรอยมากกว่าเบนเส้นขีด ใด้ถึวหนังชีวิตไม่เด'นเสีย 

แลำ เพราะถูกขบไล่ไปจนสุดเขดของร่างกาย ความตายค่อย ‘ลุ ย่าง 

มาจากขำงในมาจบอยู่ที่ควงตาแส้ว นี่แหละสหายของเรา ที่นอนอยู่ 

ที่นี่ เมือนักกรู่ยำ'ได้ช่วยเราย่างเนั้อม้า ยำนึ่งแผละลงไปในหลุมกระสุน 



๑๓ 

บนใหญ่ ถึงแม้จะยำเบ็๋นดำเขาอข่ ก็คเหมือนจะไม่ใช่เสียแลว โฉม 

หนำดูหลำ "I เลือน "I ไป ราวก,บรปสองรูปถ่ายซาลงไปบนกระจก 

แผ่นเดียวกน แม้แก่เสียงก็ราวกไ!ขเถ้า 

ขาพเจ่าหวนนึกถึงเมื่อกรงเราจากบ่าน มารคาของเขารูปร่าง 

อำนใจดี เบ็่นกนพาเขามาที่สถานี แกร่องไห้ตลอดเวลาจนหนำไม่ 

เบ็นฅา เกมเมอริชเองก็รู้สึกรำคาญเพราะเห็นแม่เบนทุกข์เบ็1นร่อน 

มากกว่าคนอื่น พูดอย่างง่าย ๆ ดูเหมือนแก,จะละลายเบ็นไขเบึนนา 

ไปทีเดียว พอแกเหลือบมาเห็นขำพเจ้า แกก็เช่ามาจไ!แขนต็งแลำดึง 

เล่า พลางอำนวอนให้ขำพเจ่ากอยช่วยดูแลลูกของแกคำย 

จริงหรอก เกมเมอริซหนำตายำเบ็่นเด็กแท้ๆ กระดูกกระเดียว 

ก็อ่อนแอราวกไ!จะหำง่าย ๆ ถกแบกเครื่องสนามเช่าสี่ส*โปหาห็เท่าก็ 

แบนเสียแล่ว แค่น'นแหละ ใครจะไปดูแลใครได้ในสนามรบ 

“เฮย อีกสำหน่อยแกก็จะได้กลไ!บ่านนะ” กร๊อปกล่าว “ถ้าไม่ 

เจ็บ กว่าแกจะได้ลาพำกงฅำงกอยอย่างนำยอีกสามหรือสี่เดือน” 

เกมเมอริชพยำ ขำพเจ่าไม่กล่ามองดูมือเขา มันซีดราวกไ!ขผง 

ที่ใฅ้เล็บมืกวามโสโครกของสนามเพลาะจบกรำอยู่ แลดูดำ ๆม่วงๆ 

เหมือนยาพิษ 

ขำพเจ่านึกถึงว่าเล็บนึจะงอกยาว ๆ ออกไปทุกทีคุจฅํนไม้อิน 

มหํศจรรย ภายหลำที่เกมเมอริชจะสนใจไปแล่ว มันจะงอกยาวออก 

ไปจนบิดเบ็1นเกลียว ๆ แล่ว่ก็ยาวขั้นอีก เหมือนกไ!ผมบนกะโหลก 

เหมือนกบหญ่าบนพนคินที่มืมุ๋เย เหมือนกบเล่นหญำแท้ ๆ เบ็่นไปได้ 

อย่างไรหนอ- 

มลเลอร์กมลงไปใกล้ “เราเอาสมบัดีของแกมาแล่ว่ละฟร่น'ซี” 



๑๔ 

เกมเมอริชชเหมือนนับจะกล่าวว่า “เอาไว้ใต้เตียงนี่แน่ะ” 

มลเลอร์กระทำฅาม เกมเมอริชบ่นเรื่องนาฬิกาหายอีก จะ 

ปลอบอย่างไรดีถึงจะไม่ให้สงส*'ย 

มลเลอร์กล่บเข้ามา มือถือรองเท่าบู๊ฅนักบินมากู่หนึ่ง บู๊ต 

อ'งกฤษทำคิวยหนังอ่อนสีเหลือง รปงามสูงคี้งํ้ขํ้นมพนถึงเข่า มีเชือก 

ร*อยฅลอฅฅงํ้แต่ล่างถึงบน ใครเห็นถือยากได้ มุลเลอร์นี่นชอบเสียนี่ 

กระไร เอาไปวางเทียบเขานับรองเนัาหลวงจ่ายของตำ แลำกล่าวว่า 

“นี่ฟร*'นซ์ แกจะเอาไอ้นี่ไปคำยหรือ ใ” 

เราท่งสามต่างก็มืกวามคิดอย่างเกียวก*'น ถึงแม้เกมเมอริชจะหาย 

ก็จะใช้รองเนัานี่ได้แต่ข่างเคียว จะมืประโยชน์อะไร และว่าถึงว่านัา 

การม*'นเบ็'นเหมือนอย่างเคี้ยวนี่ ก็น่าเสียดายที่จะที่งม่'นไว้ที่นี่ พอ 

เกมเมอริชฅาย เจ้าพวกพลพยาบาลม่\เก็จะฅะกรบเอาไปเสียเท่า 

น1นเอง 

“แกที่งไว้นับเราไม่กีหรือ ใ,, มุลเลอวิ•ถามซาขํ้น 

เกมเมอริชไม่เห็นดำย เขารกของเขามาก 

“ถ*'าง1นแลกนับของอึ่นก็เอา” มุลเลอร์ออกอุบายอีก “เพราะที่นี่ 

กงใช้ม*,นเบนประโยชน์มากกว่า” เกมเมอริชนังกงไม่เห็นคำยฅามเดิม 

ข่าพเจ้าเหยียบตีนมุลเลอร์ ม*'นเลยคิ'องเอารองเท่'ากนับวางใต้ 

เตียงอย่างเสียคาย 

เราคยนัแอข่อีกเล็กนัอยแล่ว้ก็เตรียม'จะไป 

“ลาก่อนนะ ฟรนซ” 

ข่าพเจ้าส*ญญาว่าจะกนับมาเยี่ยมอีกเข่า'ว*'นรุ่งขั้น มุลเลอรืก็ว่า 

อย่างเดียวกน ม*'นนึกถึงแต่รองเท่าบู๊ต และฅั้งใจจะมาคอยเอา 



๑๕ 

เค์มเมอริชกรางอ่อย ไข้กำลิงจบ เราจบพลพยาบาลไอ้คนหนึ่ง 

ที่ข้างนอก ขอให้เขาฉีดมอเพียให้เกมเมอริชฒัเข็มหนึ่ง 

เขาไม่ยอม “ถ้ากองให้มอเพี1ยก*นทุกกน เห็นจะติองมีก’นเบ็1น 

ถ*ง ๆ แน่ละ” 

“เข้ย แกม*นก็ดีแต่ริกษานายทหารเท่านึ่นแหละ” คริอบ่กล่าว 

อย่างเคือง ๆ 

ข์าพเข้ารีบยื่นบุหรี่ซีกาแรฅให้พลพยาบาลมวนหนึ่ง เขารบไป 

“ถ้าย*งงไเแกก็มืสิทธิที่จะฉีดยาให้เขาไค้น่ะซี” ฟ้าพเข้าถาม 

ท่าทางเขาเบื่อ “ถ้ากนไม่มีสิทธิ แลวแกจะมาขอให้ก*นฉีด 

ทำไมล่ะ ใ” 

ข้าพเจไย*ดซีกาแรฅเข้าไปในมืออีก ๒-๓ มวน “เออ ช่วยก’น 

หน่อยเถิกน่า” 

“เอา ฅกลง” 

คร๊อปฅามเข้าไปข้างใน เพราะไม่ไว้ใจ อยากจะกว่าจะฉีดจริง 

หรือไม่ พวกเรากอยอยู่ข้างนอก มลเลอร์กล*บยอนพุดถึงรองเทาบ๊ก 

อีก “กไเกงใส่ไค้พอคีเทียวนา ไอ้เกือกคู่นึ่ละกอตีนพองไม่ร้จ*กหยุด 

แกนึกไหมว่าเกมเมอริชจะอยู่ไค้ถึงพรุ่งนึ่เข้า ตอนผืกห*คแล่ว ถ้าเขา 

ตายเสียกืนนึ่ ไอ้รองเท่าจะไปอยู่ไหน ใ” 

คร๊อปกล*บมา “ทายซีว่า—” เขาถาม 

“แล*ว ๆ” มลเลอรี่กล่าวอย่างเย็นเยอ 

เรากล*บไปที่พ*ก ข้าพเข้านึกถึงว่าจะติองเขียนจดหมายถึงมารคา 

เกมเมอริชในวนรุ่งขํ้น รู้สึกหนาวสะท่าน ถ้าไค้กินเหลารมสักหน่อย 

ก็จะตี มุลเลอร์เก็กหญาขํ้นมาเกยวเล่น สัากรู่หนึ่งคร๊อปนึกฉนอะไร 



๑๖ 

ขั้นมาท‘นที ขว่างกินบุหรี่ไปแล*วเอาเท*าขยั้อย่างแก’น เหลียวไปด 

รอบ ๆ ฅํว หนำเคืองจ*ด พลางบ่นว่า “ไอ้ระยำ ไอ้ระยำ” 

เราเดินต่อไปเบ็!นเวลานาน คร๊อปค่อยคลายโกรธแลว เรา 

เขาไจดี ม*นฉนเละไปอย่างน8นเอง อย่ที่นี่ไม่'ว่าใครก็ตองเบ็๋นเช่น 
ะ บ่ บ่ ^ 1', 

นนก*นบางบางกราว “เออ กนคอเรกเขียนมาถึงแกว่าย‘งไง ใ” มุล 

เลอร์ถามกร๊อป 

ครือปหำเราะ “แกว่าพวกเราเบึนหนุ่มทำด้วยเหล็ก” 

เราท1งสามยมอย่างขมขื่น กร๊อปเยาะ “เสย ม*นดีใจว่ามํนไค้ 

พูดเท่าน8นแหละ” 

นี่แหละ ซึ่งพวกด้นตอเร็กด8งหมื่นด8งแสนคนพาก*นนึก หนุ่ม 

ทำด้วยเหล็ก อนิจจง พวกเราไม่มีใครอายุเกิน ๒๐ หรอก แด่หนุ่ม 

หรือ ใ อา หนุ่ม แด่ก่อนนี่ว่าไม่ถูก เมื่อนานมาแลว เดี๋ยวนี่เรา 

เบนคนแก่เสียแลว 



บทที่ ๒ 

เบ็๋นชองแปลกที่มานึกถึงว่าที่บาน ในลนช*กโต๊ะเขียนหน*งสือ 

ขำพเขำที่งบทละครที่ไค้ต1งตํนเขียนไว้เรื่องหนึ่งชื่อ ‘ซาอุล’ แล่วโคลง 

กลอนอีกแยะ ขำพเขำไค้พยายามแต่ง ๆ เขียน ๆ ไว้หลายคืนต่อหลาย 

คืนมา— พวกเราทกกนกงได้เกยทำอะไรเช่นนึ่มาเสมอ— แค่มา 

เดี๋ยวนึ่ร้สึกว่าม*นไม่จริงจ*ง จนขำพเจาไม่สามารถจะเขำใจไค้เสียแล่ว่ 
ข 

ชีวิฅในปฐมรัยของเราได้ถุกต*คขาคลอยไปแต่วนที่เรามาสนามรบ และ 

ทํงํ้นึ่โคขที่เรามได้มีมือเขำ'ไปเกี่ยวของควยเลย เราเคยพยายามที่จะ 

หวนกต์บไปนึกถึง กล*บไปเข่าใจ แต่ก็ไม่เคยสำเร็จจริง ๆ แต่ส'กกรง 

สำหร*บเราซึ่งเบีนชายหนุ่มอายุเพียง ๒0 ซี่ ทุกสี่งทุกอข่างดเลือนไป 

หมดอย่างน่าประหลาด สำหรบคร๊อป มลเลอร์ เสียร์ก*บิต*วขำพเจา 

คือ พวกเราที่งหมดที่ค*นเตฺอเร็กเรียกว่าหนุ่มทำควยเหล็กนึ่แหละ พวก 

ที่เขาแก่กว่าเขารังมีอะไรติดต่อก*บิชีวิตแต่กรงก่อนของเขา บางกนก็ 

มีเมีย มีลูก มีธุรกิจการ มีผลประโยชน์ เท่าก*บิว่ามีฉากหล*งอย่าง 

แน่นหนา ซึ่งสงครามไม่สามารถจะลบให้จางลงไปได้ ส่วนเราผุ้มี 

อายุ ๒0 บี1 เรามีแต่บิดามารดา บางกนก็อาจมีก่รัก แด่นนก็ไม่ใช่ 

ของมากมายนว้า เพราะเหนือกนอายุคราวเรา อำนาจของบิดามารดา 

กาล่งจะเหลือนอยเค็มที ส่วนผู้หญิงค่รักก็ยงกำเราไม่อยู่ทีเคียว นอก 

จากนึ่ก็มีของเล็ก ๆ น*อย ๆ เช่นความร่าเริงสนุกสนาน เครื่องเล่น 

บางอย่าง เ1ลวกโรงเรียน ชีวิฅเราไม่เกินสี่งเหล่านึ่ และในสี่ง 

เหล่านท1ง์สั้น เดี๋ยวนึ่ไม่มีอะไรเหลืออยู่กิบเราเลย 



๑ค? 

กนฅอเร็กกงอยากจะพดว่าเรานึ่กำลิงอยู่ที่ประตูแห่งชีวิฅ และ 

กน่าจะฌ็นเช่นน8นจริง "I เรายงไม่ทนไค้มีเวลาผงรกผงราก สงคราม 

ไค้กวาดเ รากระเด็นไปเสียแลว สำหริบผ้ที่มีอายุมากกว่าก็เปรียบไค้ 

เหมือนว่าเบ็นการพีกชํ่วกราว เขายิงอาจนึกถึงเมื่อกร1งกระโนนไค้ 

ส่วนเราซิถกสงครามกำเสียแน่น ไม่สามารถจะทายไค้ว่าเสร็จแลิวจะ 

เบนอย่างไร เราร้แฅ่เพียงว่าโดยวิถีอ'นแปลก และเคราอย่างใด 

อย่างหนึ่ง เราได้กลิบกลายเบนเสมือนดินที่ไร้ค่าเสียแส่ว แต่ถึง 

กระนึ่นเราก็ใม่สู้เบนทุกข์บ่อขน*ก 

* -*- * 

ถึงแม้มลเลอร์จะอยากไค้รองเถ้าบู๊ตของเกมเมอริชส*กปานใดก็ด็ 

อันที่จริงมีนก็มืกวามสงสารเหมือนก*บกนอื่นเหมือนกน ไม่ใช่จะมุ่ง 

ร้ายหมายขวญอย่างใด ความจริงมีนมองเห็นทางตลอดแลิวต่างหาก 

ถ้าเกมเมอริชย*งใช้เกือกของเขาไค้อยู่แลิว มุลเลอร์เบนยอมที่จะเดิน 

เหยียบลวกทนามถ้วยตีนเปล่ามากกว่าที่จะคิดไปแย่งเอามา แต่เดี๋ยวนึ่ 

ไอ้รองเถ้านํ้นไม่เบ็๋นประโยชน์ต่ณกมเมอริชแม้แต่น่อย ส่วนมลเลอรี 

ซิจะไค้ใช้มีนอย่างเต็มที่ เกมเมอริชก็จะตาย ใกรจะได้ร*บไปก็จะเบน 

ไรไป ถ้าเช่นนึ่นแลำทำไมผู้ที่จะไค้จึงจะไม่ใช่มลเลอรี มีนมีสิทธิ 

มากกว่าพวกพลพยาบาลเบนแน่ ถ้าเกมเมอริชตายเสียก่อนก็จะเบ็่น 

การสายเกินไป เพราะฉะนึ่นมลเลอรีตัองเตรียมตัวกอยแย่งไว้ 

พวกเราเบนอันเลิกที่จะคิดมากต่าง ๆ นานาเสียแส่ว เพราะรู้สึก 

ว่ามนเบ็1นส์งที่ประกิษนที่งเพ สีงเบ็นอยู่จริง ๆ นไเแหละจึงจะ 

สำถ้ญสํ าทริบเราและรองเถ้ไบู๊ตที่ตี ๆ ออกจะหายากอยู่ 



๑ 6 

เมือครำหนึ่งมไเไม่เบนเช่นน1น เมื่อเราไปที่กองบำค*บการ 

จำหว'คลำหรบลงชื่ออาสา เราเบนเด็กหน1ม "I ไปคิวยก*นสำ ๒ 0 คน 

หลายคนพึ่งจะเกยโกนหนวคฌ็1นครงแรกก่อนไปโรงทหาร เราไม่มี 

I ๘! ะ 

แปลนอะไรสำหรไ]อนาคต ความกิคทีเราเกยมี,ในเรืองอาชีพหรือกิจ 

การใด ๆ ก็ยิงเบนแต่ลม ๆ แลง "I อยู่ ยิงไม่สามารถจะนำทางในชีวิต 

ของเราถูก เรายิงหลงเชื่ออย่ว่าชีวิตจะเบ็1นอย่างโน้นอย่างนึ่ฅาม 

ประสาเรา นึกว่าสงกรามคงจะเบนสีงที่หรหราเกือบๆจะเบนของน่า 

ชื่นใจ เราไปถูกเช่าแถวห*คเสีย ๑0 สไ)ดาห์เท่านน รู้สึกว่าไค้ผล 

เสียยงกว่าเรียน ๑0 บี1ที่โรงเรียน เราได้ทราบว่าลกกระดุมที่ขดให้ 

ม*'นคีน1น มีค่าขึงเสียกว่าหนำสือของท่านช๊อปฟนเฮาเออต1ง ๔ เล่ม 

ในชื่นด้นเรารู้สึกแปลกใจ แลำมาร้สึกขมขื่น แต่ในที่สุคไม่รู้สึกอะไร 

เลย เรายอมลงนึ่วเห็นว่าสี่งสำค*'ญไม่ได้อยู่ที่ความคิด แต่อยู่ที่แปรง 

ข*ครองเท่า ไม่ใช่อย่ที่กวามฉลาด แต่อยู่ที่ระเบียบ ไม่ใช่อย่ที่เสรีภาพ 

แต่อยู่ที่การเช่าแถวห'ค เรามาเบนทหารควยกวามกระหายและความ 

ชื่นชมยินดี แต่เขาก็ได้ทำทุกต็งทุกอย่างที่จะไล่สีงเหล่านนไปเสียจาก 

เรา พอห*,ตไปได้๓ สไ]คาห์ เราก็เช่าใจที่เคียวว'าเจาบุรุษ'ไปรษณีย์กนนน 

ควรมีอำนาจเหนือเรายิงพ่อยี่งแม่ ขึงเสียกว่าครู ขึงเสียกว่ากำสีงสอน 

ของท่านศาสตราจารย์ที่งกองตงแต่พลาโดจนถึงเกอเค ควยน้ยน์ฅา 

อไเใหม่ซึ่งพึ่งจะเบี่ดขื่น เราได้เห็นแล่ว่ว่าความคิดในเรื่องท่านเกิด 

เมืองนอนซึ่งกรูบาอาจารย์เกยสอนมานน ในทื่นึ่แปลว่าการยอมเสีย 

สละซึ่งตนเอง ดำที่ไม่มีใครจะกลาขอต่อขื่ขาของตนเลย วินทยหฅถ์ 

กระโดดลกขื่นทำท่าตรง เดินท่าสวนสนาม วไเทยาวธ ขวาห*'น 

ซ้ายห'น กระแทกล่น คำคุค่า และเลกๆน้อยๆอีกตงรอยVไเอย่าง 



1®0 

เราเกยคิดว่าหน้าที่ฃองเราเบนอย่างอื่น แต่กล*บมาเห็น'ว่าเราถูกผึ1กหค 

สำหร*บให้มีกวามกลำหาญประดุจเราเบ็1นม่าในละครส*'ฅว่ เราได้เรียน 

รู้'ว่าสื่งต่าง "I เหล่านบางอย่างเบ็1นของจำเบ็!นก็จริง แต่บางอย่างเรา 

เห็นว่าสำหริบดบฅากันเล่นเท่าน้น ทหารม*'กจะมีจมกไวสำหริบการ 

เพ่งเช่นนน*ก 

พวกเราถูกแยกกันไปเบ็๋นพวกละ ๓ ละ ๔ คนไปอยู่ในหมวดหมู่ 

ต่าง ๆ กัน ไปอยู่กับพวกชาวประมง ชาวนา ชาวสวน ซี่งจะกัอง 

มาเบนเพื่อนของเรา คร๊อป มุลเลอร์ เกมเมอริชกันข้าพเจ้าถูกกัด 

ให้ไปอยู่หม่ที่ ๙ ในบ''งก*บนายสิบโทฮิมเมลสฅ๊อส 

นายสิบผู้น้มีชื่อเสียงว่าเบ็่นผ้มีวิน’ยเคร่งกร*ดที่สุคในค่าย และ 

เขาภูมิในเรื่องน้น้ก แกเบ็1นคนเล็กๆตำกว่าขนาดกนธรรมคา ไว้ 

หนวดสีเหลืองทาขผํ้ง ริบราชการทหารมาได้ ๑๒ 11 แต่ก่อนน8น 

เบ็1นบรุษไปรษณีย์ แกเกลียดคร๊อป จาเดน เวลตุ๊สก''บข้าพเกัามาก 

เพราะแกระแวงว่าไม่ชอบแก 

ข้าพเข้าเกยถูกปูเฅียงนอนให้แกต่ง ๑๔ กริงในช*วเวลาเข้าว*'น 

เคียว ทกครื่งแกต่องหาเรื่องติได้ แลวแกก็ร้อเสียกระจุย ข้าพเข้าเกย 

ทบรองเท้าบ๊ฅย์นเก่าแก่และแข็ง'ราวกับเหล็กเบ็1นเวลา ๒๔ ช'วโมง- 

มีพ*กบาง จนรองเท้าน1นอ่อนเบ็1นเนย จนแกไม่รู้ว่าจะฅิว่าอย่างไร 

อีก แก,ใช้ให้ข้าพเกัเถูพื่นห์องกินข้าวของนายสิบควยแปรงถู'พน ใช้ 

ข้าพเกัากับกร๊อปให้กวาดหิมะใน'ลาน'ไรงทหารดวยไม้ก'วาดบดผน และ 

เราก็เห็นจะต่องกวาดไปวินกวต่ต่ววิะเน็่นนา1'1ช็ง หากแต่นายรอยโท 

กนหนึ่งมาเห็นเข้าโดยบ่งเอิญ จึงไล่เราไปแลํวคฒิเมลสฅ๊อส ผล 



ไย 9 

ของการนํ้ก็คือแกเกลียดเราหน'กขั๊นอีกตลอดเวลา ๖ ส'!เดาห์ ข่าพเจำ 

ท่องฌ็๋นเวรร*กษาการณ์ทก"เวนอาทิตย์ และเบ็1นกนใช้ประจำหอง 

นอนอีกเบึนเวลาเท่ากน ข่าพเจํต่องสวมเครื่องสนามเข่าเค็มทื่แลำ 

ยำแถมแบกบืนไปห่คขยายแถวในท่ง ดินVIงจะไถใหม่ ๆ ก็ย'งอ่อน 

และพี1ยก ไป “เตรียมเกลื่อนที่'ไปข่างหนำ—ไปไค้” แลํว์ก็ “หมอบ 

ลง” จนกระท'งฅำเค็มไปคำยโคลนและในที่สุคถึงหมดแรง 

๔ ช'วโมงภายหล*งท่องไปบดเสํ้อให้ สะอาดแล้วไปรายงานตน 

เองต่อฮิมเมลสฅ๊อส มือข่าพเจำแตกจนเลือดออก พร,อมกบกรอป 

เวลฅ๊สและจาเคน ข่าพเจํท่องยืนโนท่าตรงเบนเวลา ๑๕ นาที 

ะ ๔ 9' 

อากาศหรือก็หนาวจนนาแข็ง ถุงมือแกก็ไม่ให้ใส่ ตำแกเองกอย 

จํองดู'ว''านํ้วมือเราที่จ*บบนอ*นเยือกเย็นนนจะกระดุกกระดิกบ่างหรือไม่ 

ข่าพเจำเคยวี่งจากช8นบนลงมาสนามถึง ๘ กร8ง เวลาตี ๒ โดยใส่เสํ้อ 

ชนในตำเคียว ท่ง็น้เพราะกางเกงยื่นเกินราวไม้เก็บออกมา ๓ น้ว 

ฮิมเมลสฅ๊อสวิงคมตำมาดำยคอยแกลิงเหยียบบนเท่าเปล่าของฟ้าพเจำ 

เวลาห*คแทงบื1น ทุกกร85งข่าพเจำท่องสู้กบฮิมเมลดีฅ๊อส ข่าพเจำถือ 

บีนเหลีกยินแสน'จะหน*ก ส่วนแกมืบึ1นไม้ซึ่งกล่องแกล่วว'องไวกว่า 

แกแทงข่าพเจํเสียจนชาเขียวเบนหลายแห่ง หนหนึ่งข่าพเจํนึกฉิว 

ขนมาเค็มที่ หล'บฅาวิ,งเข่าไปไล่แทงแกถกท่องอย่างแรงเล่นเอาลงไป 
ข 

นอน พอแกไปพองผู้บ*งก'!เกองร่อย ท่านกลบหำเราะเยาะและบอก 

ว่าแกควรจะระ'ว*,งกำให้ตี ท่านรู้จํกอิมเมลสฅ๊อส และรี’สึก'ว่าท่าน 

สนกในการที,แกถุกเจ็บเสียท่าง ข้าพเจํมีกวามชำนาญในการเล่นบาร์ 

คู่และพยายามที่จะคีกว่ากรูพลศึกษา พอไค้ยินเสียงแกเราก็ฅำสนเสีย 

แล่ว แต่ถึงกระนํ้นแกก็ย้งไม่เกยเอาชนะเราไค้ 
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วนอาทิตย์ว*'นห'แง ในขณะทีขำพเจาก*บกร๊อปกำลงหาบถงห้อง 

สวมข่ามสนามหนำโรงที่พ*,ก ฮิมเมลสฅ๊อสแต่งตำเสียหรูจะออกไป 

เดินเทียวผ่านมาใกล้"I แกหยดขวางหนำมองดูแลวถามว่า เราสนุก 

ไหม โดยที่ไม่ได้แกลำ เราสะคดถำหกรคกางเกงแก แกฉุนเกือบๆ 

จะเบนบ่า รองฅวาคว่า “นี่แปลว่าจะเขำตะราง” 

คร๊อปเบื่อเต็มทน “ม*นก็ต่องไต่สวนก*นก่อน'ซี” เขาตอบ 

“แล้วเราถึงจะยอม” 

“ระวงนะ แกพูดบ่บ่นายสิบนา” ฮิมเมลสฅ๊อสข่ “นี่แกเบ็1นบ่า 

ไปแล้วหรือ คอยให้เขาพูตก*บแกเสียก่อนซี แล้วนี่จะว่าย*งไง?” 

“กอยคุเอาซีกร*บ” คร๊อปตอบทำท่าฅรง มืออย่ฅรงรอยตะเข็บ 

กางเกง 

ฮิมเมลสฅ๊อสเห็นท่าไม่คี เลยเดินไปโคยไม่ว่าอะไร แต่ก่อน 

ที่จะไปพน แกบ่นว่า “คอยดูตีล้นนะ” ต่งแต่นี่ใ.เมานับ'ว่าแกหมด 

อำนาจ แกลองกีเราอีกกรงหนึ่งโดยพ้ค“เตรียมตำเคลื่อนที่—ไปไค้” 

ในพนดินที่ไถแล้วเช่นเคย เราก็ทำตามกำสง หมอบลง ก*บ 

ทกกร*ง เพราะกำสํ่งย่อมเบ็1นกำสงซึ่งจะตองปฏิบัติตามเสมอ แต่เรา 

แกล้งทำให้ขำ ๆ จนยีมเมลสฅ๊อสเกือง เราค่อย ๆ ย่อคำลง แล้ว 

ค่อยๆหมอบลง คำนี่เรื่อยๆ ในระว่างนี่นแกก็ออกคำสำอื่นแล้ว 

ฉนอย่างเต็มที่ แต่ก่อนทีเราจะเหงอตกเสียงแกกเกือบหมด หลำจาก 

นี่นี่แกเลิก ไม่ยุ่งอะไรฒัเราอีก ถึงแกจะพูดถึงเราโดยเรียกว่าไอ้หม 

ไอ้หมา อย่างไรก็กืในนี่าเสียงข่องแกยงรู้สึกว่ามีความยำเกรงอย่มาก 

นายสิบพวกนี่มีอข่ดำยก*นหลายคน แต่โดยมากเขาม*'กจะเรียบ 

รอยกว่านี่ ทุกกนอยากจะอยู่บำนทำงานในหนำที่นี่ให้นานที่สด และ 

วิธีเดียวที่จะอยู่ไค้ก็กือ ต่องเขไ)งวดกบพวกทหารใหม่เท่านี่น. 

* 



เสปิ๓ 

การบดกวาคเช็ดถต่าง ๆ ที่จะนึกถึงได้ภายในค่ายนนฅองฅกอยู่ 

กบเราที่งหมด เบ็่นหลายครงเราบ่นเพราะแค่น พวกเราทลายคน 

ลไ)เจ็บก็เพราะงานเหล่าน้ โวลำถึงล่บตายเพราะปอดอํกเสบ แต่เรา 

อายเกินไปที่จะยอมแพ้ เรากล*บกลายเบ็๋นกนเหยมโหด ขระแวง ไร้ 

ความสงสาร เลวทรามและไจแข็ง และก็เมนการดี เพราะล่กษณะ 

เหล่านึย์งขาดอยู่ในส'นดานของเรา ถำเราดองไปสนามเพลาะโดย 

มิไค้ร0บการอบรมอย่างที่ว่านึแล่ว เราคงจะเลยกลายเบ็!นบำ และโดย 

วิธีนึเราไค้เฅรียมฅำที่จะไปประสบสิงซึ่งกอยเราอยู่ เราไม่ลไ) เรา 

ทนไค้ อาย ๒0 บี'ของเราซึ่งทำให้เราเศร้าในเรื่องอื่น ๆ กล*บเบน 

เครื่องช่วยเหลือเราอย่างดีในเรื่องนึ แต่สี่งสำก'ญที่สุดที่การอบรมชนิด 

นึไค้ทำให้บงเกิดขนในใจเราก็ดีอ การร้กหมู่ร้กคณะ ซึ่งพอถึงสนาม 

รบก็เปลี่ยนแปลงไปเบ็1นสี่งที่ประเสริฐที่สุดที่เกิดจากการสงกราม- 

มิตรภาพ 

* * 

ข้าพเจำน*งอยู่ขำงเดียงเกมเมอริช อาการกำล่งเพียบลงไปทกที 

รอบ ๆ เรามีเสียงยุ่งล่นเบนจำละหวน รถไฟบรรทกกนบาดเจ็บพึ่ง 

มาถึง เขากำล่งเลือกผู้ที่พอจะย้ายไปที่อื่นไค้ หมอไค้เดินผ่านเตียง 

เคมเมอริชไปแต่ไม่ได้เหลียวแลคูจนกรงเดียว 

“เออ คราวหนำแกก็กงได้ไป ฟร*'นซ็” ขำพเจำกล่าวขั้น 

เขาเอาข้อศอกค*นตวขั้น “ขาก''นดำเนเสียแล่'วละ’’ 

เขาร้ฅํวเข้าแล่ว ข้าพเจำพย้กแล่วตอบว่า “แกควรดีใจเสียอีกนา 

ที่หลคออกมาได้เพียงเท่านน” 



๒๔ 

เกมเมอริชเงียบ 

ขาพเจาเอ่ยฅ่อไป “แกอาจโดนเขำทงสองขากได้ ฟร*นซ์เวเท 

แลรถกกัดแขนขวานี่'นปะไรล่ะมิยิ'งรำยก'ว่าหรือ แลำนี่แกก็จะ ได้กล*บ 

บิานแลำในไม่ชา” 

เขามองดขำพเจา แกคิดว่ายำงนหรือ ใ” 

“แน่ละ” 

“แกคิดว่าย'งง*น-จริงหรือ ใ” เขาถามซาอีก 

“แน่นอน ฟรไเซ์ พอแกค่อยยำช'วขนอีกส*กหน่อยเถิด” 

เขากวกให้ขำพเจำเขยิบเขำไปใกล้ พอขำพเจำเอียงดำลงไป 

ขำง ๆ เขาก็กระซิบว่า “ก*น่ไม่คิดหรอก” 

“อย่าพคเบินบิาไปน่ะ ฟริน4 อีก ๒-๓ ว*น แกคอยคูซี แลำ 

ม*'นก็จะเบินอะไรไปนะ กะอีขาขาดขำงเคียวที่นี่เชาเกยริกษากำเมาที่ 

รำยๆ กว่านี่มาน*กแลำ” 

เขายกมือขน “นี่ แกดูนี่วนี่ซี” 

“เฮย นี่นมนผลของการด*ดผ่า แกกินเขำให้มาก ๆ แลำอีก 

สกหน่อยก็จะสบาย เขาเอาใจใส่ก*บแกคีหรอกหรือ ใ” 

เขาเจานอาหารซึ่งยำเต็มอยู่เกือบครึ่ง ขำพเจำชกเคือง “ฟร*'นซ์ 

แกกองกิน กินไว้ก่อนเบินดีแลำหนำกาม*นก็จะอร่อยดีเสียคำยนา” 

เขาเบือนหนำหนีนี่งกันี่ไปสำครู่,ห'แง แลำเขาเอ่ยขนว่า “แหม 

กนเลยอยากฌ็1นนายตรวจบาไม้อยู่'ครึ่ง,หนึ่ง ’ 

“ก็ทำไมแกถึงจะยำเบินไม่ได้นะ” ขำพเจำกล่าวรับรอง “เดี๋ยวนี่ 

เขาทำขาไม้ก่นดีๆ แกแหบจะไม่รู้สึกเสยอีกว่าแกขาคอะไรเป เพราะ 

เขาใช้ฅิคฒักลำมเนี่อ อย่างกับมือไม้ถึงกระดิกนี่วก็ได้ ทำ.ทาน 
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ก็ไค้ จนกระท'งเขียนหน*งสึอก็ได้แน่ะ แค้วเขาก็ย*งคิดทำให้ดีขั้นอก 

ทก ๆ ว*น” 

เงียบไปครู่หนึ่ง แลวเขากล่าวข้นว่า “แกเอารองเท้าบู๊ตกู่นึ่น 

ไปฝากมลเลอร์ดำยนะ” 

ค้าพเจาพย*ก ย*งดนตํนโดยที่ไม่รู้ว่าจะปลอบอย่างไรอีกดี ริม 

ผปากเขาเรี่มเบี่ค ปากก็ก'วางขน พนยื่นออกมา แลดูเหมือนก‘บทำ 

คำยดินสอพอง เน้อก่อยละลายไป โครงหน่าผากงอกขนกระดูก 

เน้อแกไ)ยื่น ท่ง์โกรงดเหมือนจะค่อย ‘ดู ค้นเน้อออกมา น*ยน์ฅาจม 

ลึกลงไป อีกสำ ๒ ช่วโมงก็เห็นจะหมดเรื่อง 

เกมเมอริชไม่ใช่เบ็๋นคนแรกที่ค้าพเค้าเคยเห็นเช่นน้ แค่นี่เขา 

ก*บขำพเค้าเกยเฅิบโตค้วขค้นมาเลยทำให้ร้สึกค่างก*บกนอื่น ค้าพเค้า 

เกยกอปบ1บทเรียนเขาเมื่ออยู่โรงเรียน เขาเคยใล่เสั๊อสืน้าตาลมืเข็มค้ค 

แขนเบ็1นม่น่ เบ็่นกนเดียวที่สามารถทำท่ายากที่สุคที่บาร์เดี่ยว ผมล่ะก็ 

ปลิวราวค้บเค้นไหมเวลาเขาทำท่าน้น ค้นฅอเร็กค้งรู้สึกภูมิใจในเรื่อง 

น้เลย แค่เบ็่นกนสูบบุหรี่ไม่เบน ผิวเขาขาวมือะไรคค้ายๆผุ้หญิงอย่ 

ค้างในตำ 

ค้าพเค้ามองดูรองเท่าบู๊ตของค้าพเค้า ดูมินใหญ่โตและรุ่มร่าม 

ปลายขากางเกงถูกค้บยำเค้าไปในน้น และเมื่อยืนขั้นทำให้ครูปร่าง 

ใหญ่โตแข็งแรงเพราะเค้าปล่องท5งสองน้ แค่เวลาเราไปอาบน้าตัวล่อน 

ค้อน รู้สึกท*นทีว่าเรามืขาค้นบอบบาง หำไหล่ก็ย*งลีบ ดไม่ใช่ทหาร 

โตกว่าเด็กนิดหน่อยเท่าน8น ไม่น่าเชื่อว่าจะแบกเครื่องสนามไหว เมื่อ 

ถอดเครื่องแบบออกแค้วเราเบนพลเรือน และรู้สึกเบนเอาจริง‘ดูเสีย 

ตำย เวลาไปอาบน้า เกมเมอริชรูปร่างแบบบางเหมือนตับเด็ก แค่ 



นีมานอนอยู่นี่เสียแล้ว เพราะเหตุใค ใ ที่งโลกควรจะผ่านมาขำงเคียง 

นีแลวว่า “นี่คือฟร*นซ์เคมเมอริช อาย ๑๙ บี1 กรึ่ง เขายงไม่อยาก 

ฅาย อย่าเพ่อให้ดายเลย” 

ความคิดของขำพเจ่าออทวิะย่งเหยิงเต็มทีแล้ว อากาศอนเต็มไป 

ดำยกลื่นการ์บอลิกก*บกลื่นแผลมาจ*บอย่ในปอดรู้สึกว่าหนาและขํน 

ทำเอาหายใจไม่ออก 

กวามมืดมาใกล้เขาทกที หนำเกมเมอริชกีเปลี่ยนสีเด่นขั้นจาก 

หมอน กวามที่ซีคทำให้แลเห็นเบนแสงสว่าง ปากเขาสนนิดหน่อย 

ขำพเจำเอียงกำเขำไปใกล้ เขากระซิบว่า “ล้าพบนาฬิกาล้นละล้อ ช่วย 

ส่งไปบานทีนะ” 

ขำพเจำไม่ตอบ บ่1วขการเสียแล้ว ไม่มีใกรจะปลอบเขาไค้ 

ขำพเจำกล้มคำยหมดบญญา มองคูหนำซึ่งขม'บกำล้งซค ด ปากซึ่ง 

เดี๋ยวน้เบนแด่รอย คูจมูกอ*นโด่งแหลม--เออ แล้วยำมียายแก่อวน 

ที่จะร้องไห้อยู่ที่บำนอีก ขำพเจำจะตองเขียนไปถึงแก แหมล้าเสร็จธุระ 

ไปเสียไค้แล้วก็จะดี 

พวกพลพยาบาลเดินล้นไป ๆ มา ๆ ถือขวคและถือชาม กนหนึ่ง 

เดินเขามาใกล้ มองคูเกมเมอริชแล้วก็กล*บไป เห็นได้ว่ากำล*งกอย 

ที่จะหํองการเคียง 

ขำพเจำเอียงด่ว่ลงไปขำงฟร้นซึ่ แล้วค่อย ๆ พูคราวกบว่าจะทำ 

ให้เขาสบายขั้น “บางที่แกจะได้ไปที่โรงพยาบาลที่คล๊อสแฅร้แบร้กนะ 

ฟร้น'ซเอยอย่ในสวนที่มีบำนงาม ๆ แกจะได้มองไปทางหนำด่างย*งไง 

ล่ะ จะไค้เห็นทะลุเลขทุ่งนาไปถึงด่น่ไม้สองคนสุดสายฅาทางไนํน ฤด 

นี่ล้าส่งงามที่สดเทียวนะ เพราะคืนขำ'วเพื่งจะแก่ พอเวลาเย็น ทุ่งกวาง 



ถูกแดคแตกสีเหมือนไข่มก แลำย่งถนนที่มืก่นสนสองขำงใกล้ลำธาร 

คล๊อสแฅร์แบร์กอีก ที่เราเกยไปจิบปลาคำยก*น ทีนี่แกจะทำล่งเกบปลา 

แลำเลยงม*นเล่นก็ได้ แกจะไปไหน ๆ ก็ไม่ก่องขออนุญาตใคร แก 

จะคีคเบี1ยโนเล่นก็'ได้ถ าแกอยาก” 

ขำพเจำกไ)ลงไปมองดหนำซึ่งเจลาน้อยู่ในที่มืด เชายำหายใจอยู่ 

แด่ค่อยเต็มที หนำเบื่ยกหมดเพราะร่องไห้ ขำพเจำไปทำอะไรเข่าแล่ว์ 

โดยที่พูดบำ พู นี่เอง 

“นี่แน่ ฟรน่ซ์” ขำพเจ่าเอาแขนโอบไหล่เขาไว้แล่วเอาหนำซบ 

ที่หนำเขา “นอนหล*บเสียบำงเถิดหรือ ใ” 

เขาไม่ฅอบ นาตาไหลอาบแก่ม ขำพเจ่าอยากจะเช็คให้แต่ผำ 

เช็ดหนำก็สกปรกนัก 

ชึวโมงหนึ่งผ่านไป ขำพเจำนำจิองมองดเรือย คิดว่าเผื่อเขาจะ 

พูดสำเสียอะไรอีก ถำเขาอำปากร่องขั้นแล่วจะทำอย่างไรดี ใ แต่ 

เขาเอาแด่ร่องไห้ ห*นหนำไปทางหนึ่ง ไม่พูดถึงแม่ถึงพี่นัองเสียเลย 

ไม่ว่ากระไรหมดถึงความทล่งของเขา เดี๋ยวนี่เขาอยู่กนเดียวแท้ พู อย่ 

ก*บชีวิตอ*นสํ้นเพียง ๑๙ บของเขา แส่ำก็ร่องไห้เพราะชีวิตนี่จะจาก 

ไป กรำนี่เบนการลาจากที่น่าสลดที่สุดที่เกยเห็นมา เมื่อกราวทิดเจ็น 

ก็ว่าร่ายอย่แลว แกเอาแด่รองเรียกแม่ ตำเองรูปร่างเหมือนหมีตำ'โตพู 

ควงตาเต็มไปดำยกวามกลำ ถือมืดคอยไล่ไม่ให้หมอเขำใกล้ จน 

กระทำสนใจไปคำยก*น 

ทไเใคนึ่น เกมเมอริชกรางขั้นแล่วฅงก่นสำล*'ก 

ขำพเจำรีบสุกขนวิ1งออกไปขำงนอกเรียกทาทมอ พอมองเห็น 

เสอขาว พู ก็กระโดดจิบ “มานี่เร็ว พู เข่ากร*บ ฟรฺไเซ์เกมเมอริช 

กำล่งจะสั้นใจ” 



หมอสะบัดขำพเก่าหลด แก่วห*นไปถามพลพยาบาลซึ่งยืนอยู่ 

ใกล้ “คนไหนก่น ใ” 

“เคียง ๒๖ ที่ถกตำขากร*บ” 

หมธคนจมูก “ฉินจะร้ได้ย*'งไง ก่นนํ้ฅคขามาตง์ ๕ คนแก่ว’’ แก 

ผลำขำพเก่าไปเสียทางหนึ่ง ส”งก*'บพลพยาบาล “แกไปคูซี” แล่วก็ว็ง 

หนีไปก่งห์องผ่าก่ค 

ขำพเก่าตำส*นควยความแคนขณะที่เดินไปก*,บพลพยาบาล เขา 

มองดูขาพเก่าแก่วกล่าวว่า “คุณหมอตองผ่าตำไม่ได้หยุดมาตงแต่ฅี ๕ 

เมื่อเขำนึ่แลำ ก่นนึ่ฅายไป ๑๖ กนแก่ว ของแกนี่เบนคนที่ ๑๗ 

ถา'จะถึง ๒๐” 

ขำพเก่าชกเวียนศีรษะ หมดกำก่ง ทำอะไรต่อไปไม่ได้อีก ขำพ. 

เก่าไม่ต่อว่าต่อขานอะไรอีกละไม่มีประโยชน์ อยากจะลไ]ไปเสียตรงนึ่ 

แก่วไม่ดำงลุกขนอีกเลย 

เราไปถึงขำงเคียง เกมเมอริชตายเสียแลำหนีาย*งเปิ'ยกนาตาอย่ 

น*ยน์ฅาเบี่คอยู่ครึ่ง ๆ สีเหลืองเหมือนกระดุมทำดำยเขาเก่า คุ 

พลพยาบาลกระทุ้งซี่โครงขำพเก่า “แกจะเอาสมบัติของเขาไป 

หรือ ใ” ขำพเก่าพยำ เขากล่าวต่อไปว่า “ตองเอาศพไปเสียเดี๋ยวนึ่ 

แหละ เพราะเราก่องการเคียง ขำงนอกมีกนนอนเจ็บอย่ก่บพํ้นอีก 

มาก” 

ขำพเก่ารวบรวมสิ'งของ แกแผ่นเครื่องหมายประจำตำเกมเมอ 

ริช แล่วเอามาเสียควย พลพยาบาลถามถึงสมุดร*บเงินรางวำ ขำพเก่า 

ตอบว่า ทีจะอย่ในหองพำพลพยาบาลแลำก็ออกมา ทางขำงหก่งเขา 

ยกศพพ่ร้นซขุนห่อแลวฺ 



]ข้3สิ่ 

พอมาถึงข้างนอก ข้าพเจำปะทะก*บกวามมืดและลม รู้สึกโล่ง 

หำอก ฟ้าพเจำสดหายใจอย่างแรง และลมซึ่งมาฅองหนำข้าพเจำรู้สึก 

ว่าอุ่นและสบายมากกว่าที่แลว ๆ มา ความคิดถึงผ้,หญิงสาว ๆ คิดถึง 

ทุ่งนาประค'บคำยดอกไม้ ถึงเมฆนอยสีขาว ๆ แล่นเข้าส่ม่นสมอง 

เท้าก็พาเดินไป ฟ้าพเจำเดินเร็วมากขั้นทกทีจนถึงวี่ง มีทหารสวนทาง 

มา ๒-๓ กน ได้ยินเสียงพูดแค่ไม่เข้าใจว่าอะไร พํ้นพสุธาเทกำล่ง 

หลำไหลเข้าส่ฅำฟ้าพเจำโดยทางเท้า ราฅรีเต็มไปดำยกระแ สไฟพ้า 

แนวรบก็กระหึ่มราวก*บกลองมาระดมดีก*นเข้าเบนวง อวยวะของ 

ข้าพเจำเกลื่อนไหวอย่างกล่องแกล'ว รู้สึกแข้งขาแข็งแรง ข้าพเจำ 

สดลมเข้าอย่างเต็มที่ ราตรีมีชีวิต ข้าพเข้ามีชีวิต รู้สึกหิว ๆยื่งเสียกว่า 

ที่จะเบนเพราะท้อง'ว่างเท้านึ่น 

มูลเลอร์ยืนกอยอยู่ที่หนำที่พำ ข้าพเฑ้เอารองเท้าบู๊ตส่งให้ เรา 

เข้าไปข้างใน เขาลองใส่ดได้พอดี มุลเลอร์คนของกิน ยื่นไส้กรอก 

หมูมาให้ชนหนึ่ง ซึ่งฟ้าพเจำร*บประทานกบนาชาร็อน ๆ และเหลารม 



บทท ฅ 

กำลิงเที่มเติมไต้มาถึงแลว ตำแหน่งที่ว่างอยู่ก็ได้ถูกบรรจุเสีย 

จนเต็ม กระสอบฟางวางเรียงอ?'เในโรงที่Vเก พวกที่มาใหม่น้บางกน 

ก็เกยมารบแล่ว มีอย่ ๒๕ กนที่พึ่งจะมาเบ็1นกร8งแรก พวกนอายุ 

เห็นจะอ่อนกว่าเราลิก ๒ บี1 กร๊อปสะกิดขำพเด้าควยข้อศอก “เห็น 

พวกไอ้หนแล่วหรือ ใ” 

ข่าพเจาพยก เราแบะอกออก โกนหนวดก"นกลางแล่ง เอามือ 

ย"ดใส่กระเน่าเกินตรวจพวกทหารใหม่ รู้สึกตำเองว่าเบนไก่แก่ 

ก"คชินสกเข่ามาผสมโรง เราเกินผ่านคอกม่าแลวเลยไปที่หมู่ 

เขากำล่งรบหน้ากากบองก"นไอพิษก"บกาแฟ 
1 ^ 

ทหารทมาเพมเฅมนน 

“พวกเจาเห็นจะไม่ได้กิน ฐำ&' 
น] 0/ คตถาม 

ไอ้หน1มกนหนึ่ง 

ม*นทำหน้าบูด “อาหารเข่า ขนมบงทำดำยเทอร์นิป อาหาร 

กลางว"น สฅูทำด้วยเทอร์นิป อาหารเย็น ซี่โครงแกะทำดำยเทอรีนิป 

และสลิดเทอร์นิป” ค"ฅผิวปากเบนทีว่ารู้คี 

“แหม ขนมบงทำคำขเทอร์นิปเทียวหรือ ใ พวกเข่าม"นเคราะห์ 

ดีจริง เพราะขนมบงทำด้วยขเลื่อยก็ไม่ใช่เบนของแปลกที่นี่ แต่นี่แน่ะ 
0 ? * 
I อยากกินลิว่ด้มบางไหมเล่า ใ 

เด้าหน'มหน้าแดง “อย่ามาหลอกกไแสียให้ยากเลย” 

ก"ฅซินสกกล่าวอย่างเรียบๆว่า “ไปเอาหม่อมาเถิค” 



๓® 

พวกเราทามไปดเพราะว่าอยากร้ กฅซินสกีนำเราไปทีอ่างข้าง 

กระสอบฟางของเขา ในอ่างนนมีเน้อสตกับถวฅ็มอยู่เกือบครึ่งหนึง 

คํฅขืนผึ่งอยู่ท-รงหนำอ่างทำท่าราวกับนายพล “ภาษิตปรุสเซียเขาว่า 

น่ยน์ตาไวและมือไว” 

พวกเราประหลาคใจ “เออนี่ นี่แกไปได้มาย'งไงหรือกัต?” 

ขำพเจ่าถาม 

“เจ่าพ่อกรำกันอยากจะให้กันเกือบตาย กันเอาร่มชูชีพแพรไป 

แลกถึง ๓ กัน ไอ้ถวนี่กินเย็นๆกันก็อร่อยดีนา” เขาข์คแจงแบ่ง 

ให้เจ่าหนุ่มอย่างพอใจ แล*ว'ว่า 

“คราวหนำแกถือหม*ออาหารมาละกัออย่าลืมเอาบุหรี่หรือยา 

เคยวฅิคมือมากัวยนะ เขาใจไหม?” แล*วกันมาทางเรา “สำหรบพวก 

แกกงได้เปล่าฅามเกย” 

* * * 

กัฅซินสกีไม่เคยจนมุมกับใคร แกมีความรู้สึกที่หก ที่จริงกน 

ชนิคนี่มีอยู่เกือบท'ว ๆ ไป แต่ในชีนกันกักไม่มีใครชอบ ทุกกองร่อย 

มีประจำอย่กนหนึ่งหรือสองเสมอ แต่ก'ฅซินสกีเห็นจะเบึนเยี่ยมที่สต 

ที่ขำพเจ่าร้ข์ก อาชีพโดยปกติของแกเขาใจ'ว่าเบนช่างเย็บรองเทา แต่ 

นํนี่ก็ไม่สำกัญอะไรในที่นี่ แกเบ็นกัน'ไค้ทุกอย่าง นนแหละ ว่าทำไม 

มี เบนเพื่อนกับแกอย่างขำพIจ่ากับกร๊อปกับเสย์เวลฅุ๊สตองนบว่าเบ่น 

บุญ แต่เฑ้เฮย์น8นออกจะเบนลูกมือเสียมากกว่า แล่วเขาท็มืกวาม 

สามารถอยู่บ่าง 

เบนกันว่าในเวลากลางคืน เรามาถึงที่พ'กที่'ไม่เกยรู้'กักเลย เบน 

กำบลที่เปลี่ยวและร่าง ทุกสVทุกอย่างถูกขนถูกคึงไปใช้จนหมตจนสน 



๓!23 

เราเข้าพักอยู่ในโรงงานเล็ก "I มืด ๆ แห่งหนึ่งซึ่งได้จดเฅรืยมไว้ มี 

เตียงแต่ก็กข้ายเตียงนํอยที่สด คือมีไม้ ๒ อ'น แข้วลวดตาข่ายขึงเขา 

เบ็นที่นอนเท่านึ่น 

ไอ้ลวดฅาข่ายนี่ม*นก็แข็ง แข้วก็ไม่มีอะไรจะปู ข้าคลุมพันฝน 

ของเราก็บาง ข้ากันหนาวก็ข้องเอาไว้ห่ม กัฅมองดูอยู่ส*กกรู่หนึ่ง 

แกัวกล่าวกับเฮยเวลฅุ๊สว่า “มา มาคำยกัน” แลวก็เกินออกไป ครึง 

ช,วโมงทีหล'ง แบกเอาฟางกล'บเข้ามาแกัว ก*ฅได้ไปพบโรงม็าที่มีฟาง 

เข้า กราวนึ่เรานอนกันได้ละ แต่รู้สึกหิวจริง ๆ 

กร๊อปพัน์[ปถามทหารบื1นใหญ่กนหนึ่ง ซึ่งเกยอยู่ตำบลนึ่มาก่อน 

“แถวนี่ไม่มีข้านขายของกินข้างหรือ ใ” 

“ข้านอะไรนะ ใ” เข้าทหารบื'นใหญ่พัวเราะ “ที่นี่หาอะไรไม่ได้ 

เลย แม้แต่เปลือกขนมบงกักชนก็ไม่มี” 

“เอ ก็ชาวข้านไม่มืข้างคอกหรือ'?” 

เข้าทหารบนใหญ่ถ่มนาลาย “มี ๒-๓ กน เห็นมาเดินร่มร่าม 

อยู่แถวโรงกรำ กอยขอทานอยู่เท่านึ่น” 

“เออ ทีจะไม่เบ็1นเรื่อง ข้างนเห็นจะข้องร''คเข็มข้ดเข้าไปอีก 

หน่อย แลวคอยจนกว่าอาหารเข้าจะมา” 

แต่ข้าพเข้าเห็นข้ฅใส่หมวก 

“ไปไหน ก*ต?” ข้าพเข้าถาม 

“ไปตรวจภูมิประเทศกักประเดี๋ยว’' ข้ฅฅอบ พลางเดินออกไป 

เข้าทหารบื่นใหญ่ขิมเยาะ “1ห้มนไปตรวจเถิด แต่อย่ามีหข้งมากน*ก 

ก็แข้วกัน” 



0)01 

หมคท่า เราลงนอนพลางนึกว่าจะเล่นงานเจ้าเสบียงสำรองดี 

หรือไม่ แค่ก็น่ากลำอ‘นครายมาก ฅกลงเลขพยายามจะหล'บ 

กร๊อบ่แบ่งบุหรี่ซิกาแรฅให้ข่าพเจ้าครึ่งคำ จาเดนคยถึงอาหาร 

ที่เขากินกนที่บ่าน คือมืถวเม็ดใหญ่ผิดก*บ่หมู และเขาไม่ชอบถ้า'ไม่ 

โรยผกชี และ “เออ เอาม*นมาผสมก่นให้หมคก็จะดี ไอ้ม*นเทศ ไอ้ถ'ว 

ไอ้ม*นหมู” จนกระที่งมืกนขู่ขั้น'ว่าถ*!จาเดนไม่นิ,งเสียที จะถูกขยให้ 

เหมือนผ้กชี ทุกสี่งทุกอย่าง:จึงเงียบสงดลงภายในห้องกว่างนน นอก 

จากเทียนไขส่องแสงริบหรี่ ทุ อย่ที่ปากขวดก*บ่เสียงเข่าทหารบีน'ใหญ่ 

ถ่มนาลายเบ็นพ*ก ทุ 

เราสะด้งอีฅอนก*ณบิ1ดประตเข่ามา ข่าพเจ้ากิคว่าคงผนไป ค*ค 

หนีบขนมบงไว้ใต้แขนสองก่อน มือถือถุงเบีอนเลือดเต็มไปดำยเนีอ 

บ่า กลองหลุดจากปากเจาทหารปี'นใหญ่ มนยื่นมือไปจบขนมบีง 

“ขนมบีงจริง ทุ นนแหละ แหมโว2ย แล้วย*งรํอน ทุ อยู่คำย” 

ค*ฅไม่อธิบาย'ว'าอะไรหมด เมื่อไค้ขนมบีงมาแล้วสี่งอื่น ทุ ก็ไม่ 

สำก*ญอย่างใด ข่าพเจ้าเชื่อแน่ว่าล้าเขาถูกพล'คไปอยู่กลางทะเลทราย 

ภายในเวลาครึ่งชื่วโมง เขาคงไปจ'คของว่างมืเนีอย่าง อินทผล*ม และ 

เหล้าองุ่นมาจนไค้ 

“ต*คไม้มา” เขาส'งเสย์ 

พลางงดเอากระทะออกมาจากใฅ้เสอ เกลือ ๑ กำมือก*บไขบ่น 

หมูอีก ๑ ก่อนออกมาจากกระเปา แหมบ่นช่างคิดรอบกอบจริง เชิย์ 

จุดไฟขน แสงสว่างๆ*บหือิง,ว่างเต็มห์อง พวกเราลุกจากที่นอน 

เจ้าทหารปี1นใหญ่ชกล*งเลใจ จะชมเชยความสามารถของก*ต 

แลวจะ ไต้อาศํย่กินไปคำยหรืออย่างไรดี แต่ค*ฅไม่แลเห็นบ่น ราว 

กบว่าตำบ่นใสเหมือนอากาศ เล่นเอาเจ้านนล้องเดินค่าออกไป 



๓๕ 

มัฅรู้วิธีย่างเนอม้าให้นุ่ม จะใส่กะรทะในทนทีไม่ได้ เพราะอย่าง 

นี่นทำให้เนอแข็ง ตองเอาคมในนาเสียก่อน เราน*งยอง ๆ โจ้ก่นอย่าง 

อมหนำสำราญ 

นี่แหละก่ฅละ แม้ในบี'หนึ่ง มีแต่ซวโมงเคียวเท่าน1นทีเราจะ 

หาของกินได้ในทีใดทีเคียวโคยเฉพาะ ภาย'ในซิวโมงนน ค*ต,จะมี 

ความรู้สึกพิเศษ จะหยิบหมวกชนใส่ แล่วเดินตรงไปย*งทีนี่นราวก'บ 

ว่ามีเข็มชท้ศ แล่วจะไปเอาของกินนนมาจนได้ 

เขาหาของไค้ทุกอย่าง กำอากาศหนาว เขาหาเตา หาไม้หา 

ฟางให้ได้ หาโต๊ะหาเก่าอ และสีงสำค*ญทีสคหาของกินได้เสมอ น่า 

แปลกประหลาคแท้ ๆ ใครไม่ร้นึกว่าเขาเนรมิตได้อย่างก*บกนเล่นกล 

ทีเขาเกยแสคงความสามารถทีสุค ก็คือ ไปหาก้งมาไค้ถึง ๔ กระ!เอง 

แต่กำ'ได้เน้อสเฅ๊ก เราดูเหมือนจะซอบมากกว่า 

'ะ{ะ ะเะ ร่}? 

เราออกมาน"งเล่นอยู่นอกทีพกทางล่านทีมีแดด ดมกลนยาง กสีน 

ฤคร้อ์น และกลี่นเหงื่อทีเท้า ก'ตนี่งอยู่ขำงขำพเก่า เขากำก่งอยากกุย 

ว่นนี่เราถูกห์ค์ว่นทยห์ฅ์ถ์ เพราะว่าจาเดนไม่ทำการเการพนายพ*'นตรี 

คนหนึ่ง กดนึกฉุนไม่หาย 

“เห็นไหมล่ะ เรานี่จะแพ้สงกรามก็เพราะเราทำว*'นทยหตล็ดีเกิน 

ไปละ” เขากล่าว 

กร๊อปลุกขํ้นเดิน ขากางเกงถกขนมาสูง ตีนเปล่า เอๅถงตีน 

ซึงซท้ามาใหม่ ทุ ไปวางตากบนหญา กฅมองดูบนพาแล่วปล่อยลมออก 

มาค*งสนึน กล่าวเบนเชิงขอโทษว่า “ถวทุกเมล็ดมีสิทธิทีจะทำให้ได้ 

ยินเสียงมนเหมือนกบได้เห็นมัน” 



๓(3เ 

ที่รสองเร์มปรวาทีสกวาทีก้น ในขณะเดียวกไเน8นพนินเอาเบียร์ 

ก้นขวดหนึ่ง ว่าในการฅ่อส้ระหว่างเครื่องบินซึ่งกำลงดำเนินอยู่ขาง 

บนพาน1น ใครจะชนะ 

คํฅซินสกยึดมึนในความเชื่อถือซึ่งเขาแต่งเบีนเพลงขน'ว่า 

“ให้อาหารอย่างเคียวก้น เงินเดือนเท่าก้นทุก ๆ คน 

สงครามระสุดสีนลงไค้ในก้นเคียว” 

สำหร*!]กร๊อปนนึ่เบ็๋นกนเจ่าความคิด ออกความเห็นว่าการ 

ประกาศสงครามนึ่นน่าจะทำเบีนงานมหรสพโรงใหญ่ ผู้เช่าคุจะท,อง 

เสียสตางค์ดีฅว มีคนตรีบรรเลง ทำนองเคียวกบสนามมวย ในท่าม 

กลางเวทีทีต่องมีพวกเสนาบดีและพวกนายพลของประเทศท8งสองแต่ง 

ตำคำยเครื่องชุดอาบนิา มือถือไม้พลอง ไปทำความตกลงก้นเอา 

ตามความพอใจ ผายไหนไม่ตายประเทศของฅนก็นบว่าชนะสงคราม 

คำนึ่จะพนการสะดวกมากขน และยุติธรรมคีกว่าที่เบีนอยู่เดี๋ยวนิ ซึ่ง 

บคกลที,ไม่มีความผิดต่องเบีนผู้ออกรบ 

เรื่องนิเบีนอนว่าระงบก้นไป การสนทนาห*นไปส่เรื่องการ'ห์ค 

ภาพอ*นหนึ่งปรากฏขนตรงหนำ'?ก้พเ'จำ ลานในโรงทหารเวลาเที่ยง 

ก้น อากาศรอนจดโรงทหารไม่มีใครอยู่ ทุกสีงทกอย่างหลบเงียบ 

เสียงเดียวที่ได้ยินทีดีอเสียงพลกลองกำลำห*ดมือ เก้าพวกนิไปนิ'งแอบ 

อยู่ที่ใดที่,หนึ่งแล่วทีดีไปเถิด ตีอย่างซา ๆ ซาก ทุ แหมช่างเหมาะก้น 

ดีไหมล่ะ ความรอนของเที่ยงวน ลานโรงทหาร พลกลองกำลำตี! 

หนำต่างบนโรงว่างผู้กน และแลคูมืด บางบานก็มีกางเกงตาก 

ห่อขลงมา ห่องนอนรู้สึกว่าระเย็น ซึ่งเบนส์งน่าปรารถนาอย่มาก 



๓๖ 

โอ! หํองนอนอ*'นทุเรศเอย ถึงจะมีแฅ่เตียงเหล็ก ทนอนสี 

เหลยม ชนเก็บเสอผ่าและมำนํ่งๆ’จริง เจายำอดส่าห์เบ็๋นที่พึงประสงก 

ของกนได้เจียวหนอ เรามาอย่ที่นี่ให้เบนเจำมีค่าเปรียบเกือบเหมือน 

บำน เออ! ไอ้ห1องที่เต็มไปคิวยกลื่นอาหาร กลื่นคนหล*บ กลื่นบุหร 

และกลื่นเสอผำ 

ค*!ดซินสกบรรยายถึงต็งเหล่านี่อย่างเห็นจริงเห็น'จ*ง อา ทำไม 

เราจึงจะได้กลไยไปอยู่ที่น่นอึกหนอ แต่เราจำฅ่องเลิกนึกถึงสี่งเหล่านี่ 

เสียที 

อา! ไอ้การสอนในตอนเชำ 

มีอะไรบาง” การห*ดก*ดฅนเวลาเที่ยง 

“ส่วนต่างๆของบื'นแบบ ๙๘ 

หนำเดิน เลยวขวาทำ หนำ 

วิ'ง ไปรายงานฅนเองที่โรงเล็ยง สำหร,บปอกม*นเทศ 

เรากำลงเพลิดเพลินในการนึกถึงชีวิฅแต่ก่อน ท*'นใคนี่นกร๊อป 

หำเราะก๊ากใหญ่แลำว่า “เลอเน! เปลี่ยนรถ” 

นี่กือเกมของโปรดของนายสิบโทของเรา เลอเน เบนชื่อสถานี 

ชมทางรถไฟ สำหร*'บจะไม่ให้พวกเราที่ลาไปบานคิ'องไปหลงทางที่ 

ตำบลน1น ขึมเมลสต๊อสคิดอ่านผึกการเปลี่ยนรถเสียที่หํ'องนอนใน 

โรงทหาร เราคิองเรียนรู้ไว้ว่าที่เลอเนสำหทัยจะไปขํ้นรถสายสาขา 

จะตองเดินลอดอุโมงค์ไปก่อน เตียงนอนสมมุติว่าพนอโมงก์ ทกกน 

คิ'องยืนอย่ในทางคิานซำยของเตียงโนท่าตรง พอมีกำส่งว่า “เลอเน 

เปลี่ยนรถ” พวกเราทุกกนต่องมุดลอด ใฅ้เตียงไปอีกขางหนึ่งอย่าง 

รวดเร็ว เราห'ดก*น,เช่นนี่เบนช’วโมงไปทีเดียว 

ในระหว่างนี่น เกรื่องบินเยอรม*นได้ถูกยิงลงมาแลำประดุจ 

ดาวหาง ม*นระเบิดออกเบนลำกวนแลวเอาหวฅกที่งลงมา คร๊อปแพ้ 

พน*นคิองเสียเบียร์ สฺ ขวด กวกสฅางกจากซองมาน'บอย่างเคือง 



ข)ช) 

“แน่ทีเดียว ขึมเมลสติอสกงไม่เหมือนอย่างนึ่! เมือแกเบนบุรุษ 

ไปรษณีย์” ขาพเจ้ากล่าวขั้น เมืออ*ลเปรอดีกอยกลายฉุนแลว “ล่า 

เช่นนึ่นทำไมพอมาเบ็1นนายสิบ แกกึงดุน*กล่ะ” 

บญหานึ่ทำให้กร๊อปทึ่ง และโดยเฉพาะ เพราะแกไค้ทราบว่า 

เบียร์ไม่มืขายเสียแล่ว “ล่นไม่ใช่แด่ฮิมเมลสฅ๊อสเท่าน1นหรอก ยง์มี 

อย่างนึ่นอีกเยอะแยะ พอล่นไค้บ1งหรือไค้ดาวเล่าละกอดผิคไปราวล่ม 

กนละกน ย*งกล่บว่ากลืนกอนกรืฅเล่าไป” 

“เห็นจะเบนเพราะเครื่องแบบกระล่ง ไ” ล่าพเล่าออกความเห็น 

“พูดอย่างหยาบ ๆ ก็คือเช่นนึ่น” ก*ตกล่าวและเฅรียมฅวทีจะ 

เทศน์อย่างยืดขาว “แด่สาเหตุอ*นลึก'ซงนนอยู่ที'อื่น เบ็่นล่น'ว่า ล่าแก 

เลยงหมาให้กินแด่ล่นเทศ แล่วภายหล่งแกเอาเนํ้อไปวางให้ล่นชน 

หนึ่ง ล่นจะกระโดดเล่าตะกรุบท*นที เบนสนดานชองล่นอย่างนึ่นเอง 

กราวนึ่ล่าแกเอาอำนาจมาให้คนล่นก็เหมือนล่น เล่าคนน1นก็ตะครุบ 

ทันทีอีกน่ะแหละ ในฅำของกำเองคนน1นก็เบนส*ฅว์ แด่เอาเนยทา 

ไว้ที'ผิวหน่าเหมือนขนมบงซึ่งมีเครื่องโรยประคบ กองทัพถือหล*'กย*งง 

คือคน ๆ หนึ่งล่องมีอำนาจเหนืออีกคนหนึ่ง ล่อเสียหายก็อข่ที'ด่างคน 

ด่างก็มือำนาจมากเกินไป นายสิบอาจข่มหมูพลทหารได้ นายล่อยโท 

ข่มหมนายสิบ นายล่อยเอกข่มหมูนายล่อยโท จนกระทังล่าล่นไปหมด 

และเพราะเหฅุที่เขารู้ว่าเขามีอำนาจ ก็เลยฉวยโอกาสประพฤติล่นจน 

เคยล่ว เล่า ลองคุล่วอย่างนี่เถิด ดงด่างว่าเรากำล*งเดินแถวกล*บจาก 

สนามทัด เหนื่อยแทบช*กมาแล่ว เกิดมืกำล่งให้ล่องเพลงขั้นมา เรา 

ดีใจพออยู่แล่วที่ได้ลากแขนไปไหว แด่เรารองเพลงอย่างไม่มีแก่ใจ 

ทันใคนน กองรอยล่องกฒัหล่งห*นไปหดเสียอีก ๑ ช'วโมง เบนการ 



ถา^ 

ลงโทษ ฅอนขากลไ]มีกำส่งให้ร่องเพลงอีก แลํว์เราก็ท่องฅงฅนรอง 

อีกกรงหนึ่ง แต่นี่แน่ะ แลำมไ],ไค้ประโยชน์กันที่ตรงไหน ใ ทงน ก 

เพราะผู้ปงกไ]กองหำเสียคำยมีอำนาจมากเกินไปเท่านี่นเอง แลำไม่มี 

ใครจะไปว่าแกไค้ ฅรงกันขำม กลไ]มีผุ้นิยมชมแกว่า วินไ]แข็งแรง 

คีเสียอีก ที่งนี่ แน่ละ ก็เบนฅำอย่างอ้นเล็กนํอยเท่านี่น แต่ม'นก 

เหมือนก้นเช่นนี่ทุกเรื่องแหละ นี่แน่ะ ถามหน่อยเถิด คงค่างว่า 

กนเราจะเบ็1นอะไรก็ฅามในเวลาสงบศึก มีอาชีพอะไรปางไหมที่จะ 

อนุญาตให้เขาทำเช่นน5นโคยไม่ต่องถกต่อยหนำ จะทำได้ก็แต่ใน 

กองท'พเท่านี่นน่ะซี ม*นเลยขนสมองก*,นไปหมก เห็นไหมล่ะ และ 

ยี่งถ่าเบนพลเรือน เบนอ้ายก๊กกุย มาถึงนี่ม'นก็ยี่งร่ายใหญ่” 

“แต่นี่ เขาว่ากนว่า วินไ]มไเต่องมีนา” กร๊อปแย่งขนอย่างครอง 

“จริงซี” ก'ตกอบ “เขาว่าก้นอย่างง8นเสมอแหละ และก็อาจ 

เบ็1นจริงได้ แต่อย่างไรก็คี ม*นก็ไม่ควรจะเกินไปน*ก แกลองไป 

อธิบายให้แก'ช่างเหล็ก ชาวนาหรือพวกกรรมกรมไเพงซี ลองไปทำ 

ให้พลทหารเขาใจดู ทีหรือ ม่นก็เบนพวกนี่ก้นเสียโดยมากที่นี่ ที่ 

พลทหารจะเขำใจก็คือว่า คำได้ร่บกวามอบรมและส่งสอนอย่างถกต่อง 

แลำ ส่าหรบเมื่อมาถึงสนามรบ คำจะรู้ได้ว่าสี่งใดกวรทำสิ'งใคไม่ควร 

ก้นว่าเบ็1นของประหลาคใช่เล่นเทียวที่พลทหารอยู่ได้นานถึงเพียงนี่ใน 

แนวรบ ประหลาดมากทีเดียว'’ 

ไม่มีใครก้าน ทุกกนทราบดีว่าการหคนนจะงดก็เมื่อมาถึงแนว 

รบก้านหนำ พอไปขางหลงสก ๒-๓ ไมลฅองหดกนใหม่ ห*ดการ 

เการพกไ]การเดินสวนสนาน เบนกฎแข็งกลาราวกับเหล็กที่บ*ญ่ญัก๊ไว้ 

ว่า ทหารทุกกนจะก้ อํงใช้ได้ในเหกุการณ์ทุก ๆ เมื่อ 



๓สิ่ 

ดอนนี่จาเดนหน้าแดงมาถึง อารามที่ฅึ๋นเต้นจนพูดเป็นอ่าง 

หน้าบานไปต้วยความพอใจ รองดะโกนออกมาว่าฮิมเมลสติอสออก 

เดินแล1ว กำต้งจะมาสนามรบ 

* * * 

จาเคนเบี่นคนนอน 
I ๘! 

จาเดนมีความแต้นเคืองอิมเมลสต๊อสเป็นพิเศษ ที่งนี่ ก็เพรา 

วิธีอบรมซึ่งเขาต้องได้ร’บขณะที่อย่โรงทหาร 

บสสาวะรดที่นอนในเวลากลางคืนเสมอ ชิมเมลสฅ๊อสเห็นว่าเป็น 

เพราะข็เกียจลกขนโดย่แท้ จึงได้คิดวิธีแก้อย่างที่คนอย่างแกจะ คิดได้ 

แกไปเที่ยวแสวงหากนเยี่ยวรดที่นอนมาไค้อีกคนหนึ่ง ชื่อดินแคร¬ 

พิ'าแฅร์ ซึ่งอยู่ในน้องใกล้เกียงต้น แกนำมาให้อยู่ในน้องเดียวก’บ 

จาเดน ในน้องนอนเหล่านึ่ตามปกติมีเดียงซอนกํนํเบ็1นคู่ๆ มีลวด 

ฅาข่ายขึงเบนที่นอน ชีมเมลสติอสให้กนทง็สองมานอนเข่าก่ต้น กน 

หนึ่งอยู่เตียงบน อีกกนหนึ่งอยู่เตียงล่าง กนที่อยู่ข่างล่างก็ต้องเดือด 

รอนเบนธรรมดา พอคืนต่อมาแกก็เปลี่ยน,ให้กนล่างมานอนข่างบน 

เสียบางจะได้ตอบแทนกิน นี่แหละเป็นวิธีของอิมเมลสติอสสำหร’บ 

สอนดำเอง 

แม้'ว่าเบนกวามคิดที,คำ,ช'าก็ตีองน’บว่า'ช่างคิดดี แด่เสียดายที่ไม่ 

ได้ให้ผลอะไรเลย เพราะกำสมมุติขนต้นไม่ดรงก’บกวามจริงเสียแลำ 

คือว่าสื่งที่กรอบงำกน,นึ่งสองหาใช่กวามขํ้เกียจไม่ ใครๆคสีเหลืองซีด 

ที่ผิวหน้าก็ย่อมรู้ได้ตี ผลที่สุดก็คือ กนหนึ่งต้องยอมนอนต้บพนเสมอ 

แต้วก็เบนหวดไป 

ระหว่างนี่น เยีย์ลงน์งขาง ๆ เรา กะพริบฅาฒัข่าพเต้าพลาง 

เอามึอถุต้นไปม'แบนกีครึกครอง เราเกยสนุกมาต้วยต้นต้นหนึ่ง เป็น 
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วนสนุกทีสด,ในชีวิดทหารของเรา คือมันก่อนทวิะมาสนามรบ เราถูก 

จดให้ไปอยู่ในกรมทหารกรมหนึ่งซึ่งตงขั้นใหม่ แด่ก่อนนี่นถกส่งไป 

รบเกรองแต่งมัวและเกรื่องประจำกายทโรงทหาร ไม่ใช่ที่กองทหาร 

ประจำถื่น แต่ที่โรงทหารอีกแห่งหนึ่ง เราจะมัองออกเดินทางในมัน 

รุ่งขั้นเวลาเช้ามืด พอดอนเย็นเราคิดอ่านจะชำระหนี่สินก*บฮิมเมล 

สฅ๊อสเสียให้สนเชิง 

เราได้ลงทนสาบานไว้นานนำหนาแล่วว่าจะทํ าให้'จงไค้ กรอป 

นี่นถึงก'บออกความเห็นว่าจะมัองสมัครไปทำงานในกรมไปรษณีย์เวลา 

สงบศึก เพี่อจะไค้เบนผู้ใหญ่เหนือสมเมลสฅ๊อสเวลาแกกล‘บมาเบน 

บุรุษไปรษณีย์อีก เขามันเขั้ยวขณะที่น้กถึงว่าจะเล่นแกล่งแกอย่างไร 

บำง นี่แหละพนเหตุให้*เมเมลลฅ๊อสไม่กล่าจะขย็เราได้เต็มที่ เพราะ 

เราดิกจะตอบแทนอยู่เสมอ และภายหลงการสงคราม เราคงจะไค้ 

แก้เผ็ดจนได้ 

แด่ในระหว่างนี่น เราตกลงมันว่าจะฅองแกล่งแกเล่นสำทีหนึ่ง 

แกจะมาทำอะไรเราได้ เพราะกงจำไม่ไค้ว่าใคร แล่วเราก็จะไปเสีย 

ในดอนเชำ,วํนรุ่งขึนอยู่1แล่วํ 

เราร้ว่าแกชอบไปกินเหล่าที่ไหนในเวลาเย็น ๆ ขากลิบไปโรง 

ทห เรแกจะต่องเดินผ่านทางมดและเปสียวอีกแห่งหนึง เราไปคอย 

อยู่ที่น’นซ่อนอยู่หล*งกองหิน ขาดเจำม่ผาปูที่นอนไปมัวยผืนหนึ่ง เรา 

มัวสนและใจเมัน หมังกน'ว'าแก'จะมาคนเดียวดามลำพัง ในที่สุดได้ยิน 

เสียงผี่เทิา ซึ่งเราจำไค้ดี เพราะได้เกยพื่งอยู่ทุก ๆ เช่าเวลาพี่คประด 

เช่ามาตะโกนว่า “ลุกขน” 

“ มาคนเคียวหรือ ใ ” คร๊อปกระซิบถาม 



๔๑ 

(( 

กนเดียว 

ขาพเจาก่อย ฯ ย่องอ*อมกองหินไปตับจาเคน 

ชิมเมลสฅ๊อสดูเหมือน'จะมึนนิค ๆ เดินพลางร้องเพลงพลาง 

หิวเข็มข'คฉายแสงเบ็นเงา แกเดินก่อมาโดยไม่เฉลียวใจว่ากระไร 

เราหยิบตัาปที่นอน กระโจนออกไป เราคลุมหำแก จากทาง 

หลำแลำรำเข้า,ไป เหมือนดิคกระสอบ ยกมือไม่ชน แกหยดรองเพลง 

ก่อน1นเชิย์เวลต๊สกระโดดเข่ามาผลำเราออกไป สำหรบจะได้เบนกน 

แรกที่จะลงมือ ก่งท่าคงทางอย่างอี่มเอิบ ยกแขนขนราวกำเหล่ก 

ส*ญญาณคามทางรถไฟ มือกางเหมือนตับพลวฅำถ่าน ฅบลงไปบน 

กระสอบขาวอย่างแรงราวตับจะฆ่าตัว 

ชิมเมลสต๊อสลำลงกระเด็นไป ๕ หลา แลำก่งก่นร้อง แก่เรา 

เตรียมไว้พร้อมแล่ว เรามีหมอนมาดำขใบหนึ่ง เสย์ลงนึ่งยอง ฯ เอา 

หมอนวางบนฅำ คลำหาหำชิมเมลสฅ๊อส แล่วเอากดลงไปที่หมอน 

ทนใคนนเสียงร้องก็เงียบลงไปท้นที เชิย์ปล่อยให้แกหายใจนาน ‘ดุ 

แกก็ฉวยโอกาสคะโกนเสียอย่างล่น จนก่องอดปากกนอีก 

โดยเร็ว 

จาเดนปลดกระดุมสายโยง ดึงกางเกงชิมเมลสฅ๊อสออก ปาก 

กาบแส้ กรนแลำก็ลุกขั้นทำการเฆี่ยน 

ภาพนึ่น่าดูที่สุด ชิมเมลสฅ๊อสนอนกลางดิน เชิย์โตังโตังทำ 

อย่ หนำตาแสนดุ ปากอำราวตับส่ฅวร้ายไค้กลี่นเลือด หำชิมเมล 

สก๊อสอยู่ที่หำเข่า กางเกงช1นในลาย ๆ สนเทา ๆ มีอาการแปลก ‘ดุ 

ทุกกรํ้งที่ถูกแส้ จาเคนยืนตระหง่านอยู่แเองบน ทำท่าเบนกน?•โคไม้ 

อย่างไม่ร้จำเหน็ดเหนื่อย ลงท้ายเราก่องลาทเอาตัวไปเสีย เพื่อเรา 

หนหนึ่ง 
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จะได้มีโอกา สเอานำง ในที่สคเฮย์จํบฮิมเมลสฅ๊อสขนยืน เพื่อฉลอง 

ศร*ทธาเบนกรีงํ้สดท่าข ขณะที่เขายื่นแขนขวาออกไปในท่าเตรียม 

สำหร*บฅบอย่างเต็มที่นีน คราวก*บว่าเขาจะเออมหยิบคาว ฮิมเมล 

สฅ๊อสเซ เขึยื่จ*บยืนขื่นอีก เตรียมท่วิพรํอ์มแล้วตบอย่างแม่นยำอีก 

กรีงหนึ่งควยมือซาข สิมเมลสฅ๊อสร้องเอ็ดตะโรแลวกล*บกวำลงไป 

ด่าล*น ก่นอ*นขาวฉายอยู่ก*บแสงจ’นทร์ 

พวกเราเบี่คหนีอย่างเต็มผเท่า 

เอข์กล'บเหลียวมาคอีกกรีงหนึ่ง และพูคอย่างเคือง แต่ก็อี่มใจ 

“ การแก้แก่นเบนขนมอ’น,ขมขื่น ” 

ชิมเมลสก๊อส น่าจะพอใจ เพราะที่เกยกล่าวไว้ว่า เราควรท่อง 

ส'งสอนอบรมก*นเองไค้ให้ผลก*บฅวิเขาเอง เราเบ็1นนำเรียนที่เลื่อมใส 

ในวิธีของกรแท่ว 

แกไม่รู้จนแท่วิว'าใกรเบ็๋นท่วิการในเรื่องนี อย่างไรก็ดีแกย'งไค้ 

กำไรผ้าปูที่นอน'ไปผืนหนึ่ง เพราะเมื่อเรากล*บจะไปเอา ๒-๓ ชวโมง 

ภายหล*ง ผาไม่มีเสียแท่วิ 

กิจการในคืนว*นนํ้นของเราท่าให้เราดีใจที่จะจากไปเสียในวน 

ร่งขื่น จนกระท*งคนแก่กนหนึ่งชมเรา เรียกว่า “หนุ่มผู้กท่าหาญ” 



บทที่ ปึ* 

เราดีองถูกไปขึงบ่าลวดหนาม พอพลบกำลงรถบรรทุกก็มาร*บ 

เราบนขนไป อากาศเย็นว*'นน1นอุ่นดีและแสงพาเมื่อฅะว*นฅกแล่,ว 

ดูกล่ายก''บม่านใหญ่ปกกลมพวกเราให้เขำชิดสนิทล่นขั้นอีก ฅลอครน 

เราจาเดนแสนขเหนียวก็ย*งอคส่าห็ให้บหรี่รก้พเจำสูบแล่วิจคให้คำย 

พวกเรายืนเบียดก*นอยุ่แน่นไหล่ฅ่อไหล' เพราะไม่มีที่พอจะน'ง แด่เรา 

ก็ไม่ไค้หว*งมากน*ก มุลเลอร์พํ้นดีไค้ในกรงหนึ่ง เพราะไค้ใส่เกือก 

กู่ใหม่ 

เครื่องยนต์ด*ง เจำรถก็กระแทกดำเอั๊ยดอ๊าด ถนนสึกแล่วสีกเล่า 

เต็มไปดำยหลม เราไม่กล่าจุดไฟเลย รถตะแคงไปฅะแคงมาเกือบ 

กว่าเสียหลายกรง แด่ถึงกระน่นก็ไม่ทำให้เราเดือดร่อน จะกวาก็ช่าง 

ม*'นเบ่นไร แขนหำเสียขำงหนึ่งยำดีกว่ามีรในลำไส้ และมีหลายคนที่ 

ชอบใจเสียอีกเห็นเบ่นเกราะห็ดีที่ได้ฉวยโอกาสกล'บบ่าน 

ขำงๆเรา กระบวนรถบรรทุกกระสุนหล'งไหลกนก*บก'ง กำล่ง 

วิ'งแล่นจะให้เร็ว เลยขั้นหนำเราไป เราก็ทำทายล่อเลียนไปบ่าง เขาก็ 

ฅอบมาตามเรื่อง 

เราเห็นกำแพงอไเหนึ่ง เบนของบ่ก้นซี่งอยุ่ชำงถนนนึ่น ท''นใค 

นึ่นขำพเจำเงียหูพง จะได้ยินผิดไปหรือยำไง ใ เปล่าน่า ขำพเจำไค้ 

ยินห่านร่องอย่างชำทีเดียว มองปราดไปดูคำชินสก เขามองปราดมา 

ยำขำพเจำ เราเขำใจล่นแล่ว 

“กำ ก*'นไค้ยินผ้สม่'กรมาลงกะทะโน่นแน่?” 
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เขาพย*กหนำ “จะจ*คการให้ตอนขากล*บ ก*นรู้จำนวนแลว” 

แน่ละก*ก รู้จำนวนเสียแล*ว แกม*น่รู้ทุกลึงทุกอย่างทีเกย'วกม 

ขาห่านที่อยู่ภายในวงร*'กีมี ©๕ ไมล์ 

รถบรรทกมาถึงแนวที่ฅํ้งยิงมึนใหญ่ ที่ตงมึนนนพรางควยใบไม้ 

เพื่อกำบ*’งทางอากาศ แลกเหมือนก*บในงานรื่นเริง กิ'งไม้เหล่านีจะคู 

น่าชมและสดชึ๋นหาน*อยไม่ถาไม่มีมึนใหญ่อยู่ใด้นึ่น 

อากาศออกจะทึบไปค*'วขกลี่นกว'นก*'บกลี่นหมอก ไอกินมึนถก 

ลี่นมีรสขม เสียงของมึนทำให้รถของเรากระเทือนก*'งวานสะท*'อนสน่น 

ไปขำงหล*ง ทุกสงทุกอย่างส'นไหว สีหน*าชองเราเปลี่ยนโดยไม่รู้สึก 

ที่จริงเราก็ย*'งไม่ได้ถึงแนวหน*าหรอก เบนแต่อข่ในแนวหนุนเท่าน*น 

แด่กระน8นบนใบหน’'าทุกๆกน อาจอ่านได้ว่า “นี่แหละคือสนามรบ 

เราอยู่ในวงแขนของม*'นแล*'ว” 

ไม่ใช่ค’'วยกวามกล''วมิไค้ ผู้ซึ่งเคยมาเสียบ่อย ๆ อย่างเราหน*ง 

หนาเสียแล่ว มีแก'ทหารใหม่เท่านึ่นที่ฅื่นเต*'น ก*'กอธิบายให้พงว่า 

นี่คือมึนขนาค ©๒ นี่ว ไค้ยินเสียงระเบิกก่อนแล*'วจึงจะได้ยินเสียงที่ 

ปากกระบอก แด่เราไม่ได้ยินเสียงมึนเมึนกระบอก ๆ ไปหรอก ม*น 

รวมกิ'นลนไปหมคตลอดแนว ก*'ฅเงี่ยหูพ้ง “คืนนี่จะยิงก*นใหญ่” 

เราพงกินหมดทุกคน แนวรบไม่มีกวามสงบ “ไอ้อ*งกฤษต1งก*น 

ยิงแลวละ” กร๊อปกล่าว คราวนีการยิงไค้ยินถน*ค เจ*าย้นใหญ่อ*'งกฤษ 

ที่อย่ทางขวาเขตเรานี่เอง ด1งตํ'นเร็วไปช่วโมงหนึ่ง กามธรรมคาเคย 
ะ โ/ ♦1 

กงกนเวลา ๒๒.0๐ ตรงเปงเสมอ 

"น*.ผืนอะไ1ไปหนอ ร'' มุลเลอร์ทุค "นๆ™™,ะเรึ-)ไป 

เสียแล*ว” 
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“ก่นว่าม*นจะยิงก่นใหญ่ ก็ก่นรู้สึกอยู่ในกระดกทีเคียวนี่” กด 

พูดพลางยกไหล่ 

ลูกกระสนบืเนใหญ่สามน*คมาตกลงใกล้ ๆ เรา ระเบิดออกเบ็1น 

ไฟพลุ่งต’ดหมอก ชนระเบิดกระเด็นเบนเสียงหวือ ฯ เรารู้สึกสะทำน 

แล้วนึกดีใจที่ว่าเราจะได้กล''บไปพ*'กในตอนเช่ามืด 

สีหน้าของเราไม่ใช่ว่าจะซีดลงหรือแดงขนทว่าปกฅิ ไม่ตึง 

เกรียคหรือหย่อนกว่าเดิม แด่ก็ได้เปลี่ยนไปอย่างแน่นอน เรารู้สึกว่า 

ในเลือดได้ถูกกระแสไฟกระทบถกที่ อธิบายไม่ถูก มนเบนกวามรู้สึก 

นี่แหละคือสนามรบ การที่เรารู้ว่านี่คือสนามรบนี่เองทำให้เกิดกระแส 

ไฟขั้น ตํ้ง์แด่เวลาที่ลูกกระสนบนใหญ่น*คแรกหวิวผ่านเราไปและ 

อากาศถูกฉีกควยอาการระเบิด ในมือเราและในน*ยน์ฅาเราก็บ*งเกิด 

การกอย การเผาและการระวิงอย่างแรง กวามร้สึกด่าง ๆ ได้ถูกเกลา 

เสียแหลม ร่างกายในท*นทีนั้นก็อยู่ในอาการเตรียมพรอม 

ขาพเจาเคยรู้สึกบ่อย ๆ ว่าเห็นจะเบนเพราะอากาศทีกระเทือน 

ที่ส*นนี่เองได้กระโจนเช่าใส่เราอย่างเงียบ ๆ หรือมิฉะนั้นก็แนวรบ 

นี่เอง ก่อกำ เน้คให้กระแสไฟพา ซึ่งมาปลูกศนย์กลางเสนประสาท 

อ*นใหม่ในตำของเรา 

ทกกรํ้งฅํองเบ็'นเช่นนี่ เราออกเดินจะมาแนวรบเบ็นทหารสาม*ญ 

บางท้ก็ร่าเริงบางทีก็เศร่าสลด แด่พอมาถึงที่ดงขิงนื1นใหญ่อ*นแรกเช่า 

ทกคำที่เราพด กล*'บมืสำเนียงแปลกขั้นที'นกว'น 

เวลากดยืนอยู่ตรงหนำที่พ*กและกล่าวว่า “คืนนี่จะมีการยิงก่น 

ใหญ่” ก็เบ็1นแด่เพียงกวามเห็นของเขาเท่านั้น แด่ถามาพูดเช่นนั้น 

เช่าที่นี่ ประโยคนี่ราวกบมืกวามแหลมคมของคาบปลายบนอย่ใน 



๔๖ 

แสงจ*นทรี ม*น่ต่คความกิคออกขาคสะบน เจาะฅรงลงไปพูดก*บสงท 

ที่เราไม่ร้ -และซึ่งตื่นขนภายในต่วเราน1ไ14 แปลยาก “จะมีการยิงก*น 

ใหญ่ ” บางที'จะเบนเพราะชีวิตอ*น่ซํ้งและลึกล*บ่ที่อยู่ในตำของเรา 

กระมงทีสํนสะดุ้ง และเตรียมพร’อม 

* * * 

สำหร*บขำพเจำ สนามรบนเปรียบเหมือนก’บบ่อนาวนอินลึกล'บ 

ถึงแม้ดำขำพเจำเองยำอย่ในน่า'แงห่างจากศูนย์การวนก็จริง แต่ 

ขำพเจ*ๆรู้สึก'ว่าม*น่ดคขำพเจาเข้าไปชา ๆ แต่อย่างแน่วแน่ และอย่าง 

ขืนไม่ไหว 

จากพนพสุธา จากอากาศกำลงที่จะย*งกายให้ทรงอย่ ได้ไหลมา 

เทมาส่งเราจากพนพสุธาเสียแหละมาก สำหรบกนอื่น พนดินไม่มีก่า 

เท่ากบสำหรํบทหาร เมื่อเวลาเขาต่องเหยียดตำนอนแนบลงไปดำข 

กำล*งแรง เมื่อเขาต่องผงหน่าผงฅำลงไปคำยกวามหวาคมรณะอ*น 

จะพึงเกิดจากกระสนบนใหญ่ เมื่อน’นแหละ พึนพสธาเบ็1นเพึ่ยินคน 

เคียวแท้ ฯ เบ็นเหมือนที่งพี่ที่งน่องที่งมารคา เขาซ่อนความกล่ำและ 

เสียงรีองครวญครางเข้าไว้ในดุษณียภาพ และความพิท่กษ์ร*กํษาของ 

แม่พระธรณี แม่ปกบองเขา และให้เขาใด้มีชีวิตไปใหม่อีก 

แม่ได้ฅอนร’บเขากรํ้งแลวกรงเล่าจนเบนนิฅย์นิร*นคร์ 

โอ้แม่พระธรณี ! พระธรณีแม่เอย ! แม่เอย ! 

แม่พระธรณีซึ่งกอปรควยซอกมุมและหลุมบ่อ ซึ่งทหารอาจ 

กระโดดลงไปนอนหมอบซ่อนกายอยู่ได้! ในขณะที่จิฅประหวํ่ไเพรํ่น่ต่ฎ 

ภายใฅ้สีงส*ง่หารอินตกลงมาดุจห่าฝนและระเบิค มฤคยอ*นกรางอย่ 

เสียงกระหึมน์น โอแม่พระธรณีเจาเอย ! แม่ได้ประสิทธกำลำดำน 

© 0 วินาที 



๔ ๓) 

ทานใหม่ให้แก่เรา ประคจกิาลํ งอัน'ไค้'จาก,ชีวิตซี่งเกิคใหม่นึ่นเจียว 

สริรร่างของเราซึ่งความเกร็ยวกราดแห่งพายุอันเริงแรงเกือบจะพ'ดไป 

อยู่รอมร่อนึ่น บ'คนึ่พระแม่เอัาไค้หยิบยื่นคืนให้เราร'บกอับมาแอัว 

และพวกเรา ผู้ซึ่งแม่ไม่ช่วยไว้ ด่างก็ผงกายลงไปในแม่และ—ท่าม 

กลางเวลานาทีอันยาวยืดเยื่อ ขณะจิตกิดบึนบ่1วนอย่ในความหวง— 

ก็พอันประดังใช้ริมผี่ปากอัด—อัดลงไปในแม่—โอ้พระธรณี ! 

พอได้ยินเสียงกระสุนบนใหญ่กระหึ่มเบ็1นกรงแรก ภายใน 

ส่วนหนึ่งของกายเรา เราถอยหอังกอับไปตงพ*นบื่ ความรู้สึกฅาม 

ธรรมชาติอย่างของอัฅว์ไค้ฅื่นขํ้นช่วยนำทางเรากบบองอันเราโดยที่เรา 

ไม่รู้สึกตัว อันเร็วขี่งกว่า แน่นอนกว่า มีผิคพลาดอัอยกว่าการที่จะ 

รู้สึกตัวเสียอีก อธิบายไม่ถูก คนหนึ่งเดินไปโคยไม่นึกถึงอะไร 

ไม่ระอังอะไร อัน,ใคนึ่นลงหมอบแต้อับพนดิน ชนลูกระเบิดบินขาม 

หำไปว่อนไม่ทำอันตรายต่อเขาเลย แต่เขาก็จำไม่ได้ว่าได้ยินเสียง 

ลกกระสุนหรือไค้นึกถึงว'พะหมอบลงหรือก็เปล่าที่งสั้น แต่อัาเขาไม่ 

ปล่อยตัวให้กระท่าดามความรู้สึกแอัว บ่'านนึ่กงจะกลายเบนกองเนึ่อ 

ละเอียดไปแล้ว คือกวามรู้สึกอันใหม่ อันแปลกประหลาดนึ่เองที่ไค้ 

อังตับเราให้หมอบลง และได้ช่วยชีวิฅเราไว้ โดยที่เราไม่ทราบว่า 

อย่างใด ถาการไม่เบนไปเช่นนิ'แล้’าฅลอดแนวรบฅงแต่มณฑล 

ฟอันเดอรส่จนถึงภูเขาโวสั้จส์คงไม่มีกนเหลอเลย 

เราเดินไปอย่างทหารทีมีใจกอชื่นบาน เราไปถึงเขดของแนวรบ 

เรากอับกลายเบนล้ดว์มนุษย์อย่างอันท้อันกว'าเ 

* * * 



(*๘ 

เราไปถึงบ่1าโปร่ง ๆ แห่งหนึ่ง ผ่านไปทางโรงกรำแลำอาศไ) 

ฅนไม้เบ็๋นที่กำปงเราลงจากรถ รถกกล'บ เช่ารุ่งขั้นก่อนตะว*นขั้น 

จึงจะมาร‘'บเรากลบไป 

หมอกก*บกวนดินบนแผ่อยู่ในทุ่ง สงขั้นมาประมาณแก'หนำอก 

พระจ*น,ทร์สว่างงาม ตามถนนกองทหารกำล*งเดิน หมวกเหล็กแวววาว 

จ*บแสงเดือน เห็นแต่หำก*บบีนเท่าน8นเพราะม*'นอยู่เหนือหมอกขั้นมา 

ไกลออกไปอีกหมดหมอก กราวนึ่หำที่เห็นก็ใกล้'จะเบนรูปร่างขั้น 

เห็นเสอ กางเกง เกือกโผล่ออกจากหมอกราวก*บยอกจากบ่อนานม- 

กลายเบนกระบวน กระบวนนึ่เดินเรื่อยไป ตรงดึงไป รูปร่างกน 

ก็เลือนไปอีก กลายเบ็1นกล่มเบ่นก่อน จะเห็นเบ็๋นตำเบนตนไม่ไค้ 

เสียแลว กลุ่มอนนึ่เดินต่อไปอีก ตรงเบํ้องบนเห็นหำก*บเห็นอาวุธลอย 

อยู่เหนือบ่อนานม-กระบวนแท้ ๆ -ไม่'ใช่กนเลย 

บี1นและกระสนกำล่งเกลื่อนที่มาฅามถนนอีกสายหนึ่ง หล'งมำ 

เบ็่นเงาร*บก’บแสงจ*นทร์ อาการเกลื่อนไหวของม*,นแลดงาม ม*น,กระดก 

ศีรษะ น'ขนืตาเบนม*'น บนใหญ่ก'บรถลอยเด่น มีภูมิประเทศหลำ*''] 

เบี่นฉากหล่ง ทหารมำใส่หมวกเหล็กแลคูคลำยก*บอ*ศวินเมื่อสม*ย 

โบราณ ช่างงามเสียนี่กระไร 

พวกเราเดินต่อไปจนถึงกลำเครื่องมือทหารช่าง บางกน 

เขาแบกปล ใยเหล็กแหลมซึ่งใช้เบ็1นหล*กบกลวด บางคนเอากานเหล็ก 

สวมลวคหนามเขาแส่วก็แบกไป ของเหล่านี่'ช่างเกะกะและหน*กเสีย 

จริง ๆ 

พนดินขรขระขั้นทุกที เสียงบอกมาจากขางหนำว่า “ระ'ว*งหลม 

กระสุนบนใหญ่ลึกอยู่ทางชำย ระวงสนามเพลาะ-” 



๔ลิ่ 

นโ]นึ่ฅาของเราๆองอย่างทมึงทึง เทาก็ตองค่อยๆจคไปขำงหนำ 

ก่อนที่จะร*บนาหน*กฅ่วไปเค็มที่ ทันใดน1น กระบวนของเราหยุด 

ขำพเ'จำเอาหำไปปะทะก้บวงลวดซึ่งคนขำงหนำแบกอข่อย่างแรง ดอง 

ถึงค่าก'น 

มีซากรถบรรทุกถูกทำลาย ๒-๓ ก้นบนถนน เสียงคำสิง“ดิบ 

บุหรี่และกลอง เราใกล้จะถึงแนวรบแลว ” 

ในระหว่างน1น ความมีดไค้เขำมากรอบงำอยู่เต็มที่ เราออมบ่'า 

เล็ก ทุ ไปหน่อยหนึ่ง แก้วแนวรบก็อยู่ตรงหนำเราทีเดียว 

แสงแดงเรื่อทุกระจายจ'บขอบพาจากสดทางโน่นถึงทางนึ่ แสง 

นึ่เปลี่ยนไปมาไม่ไค้หยุด ประกอบกบแสงเพลิงที่ปากกระบอกบื1น 

เบ็1นกรงเบ็๋นกราว ก้อนไฟกลม ทุ ลอยขั้นไปเหนือแนวน1น ก้อน 

เงินก้อนแดงซึ่งระเบิดโปรยดกเบ็่นฝน แดง ขาว เขียว ลงมา 

พลฝร'งเศสกำลำขั้น แดกออกมาเบ็1นแพรล่องลอยลม ส่องภูมิประเทศ 

ให้สว่างประดุจกลางว*น แสงจ'บดวเรา เราเห็นเงาของเราเด่นอย่บน 

พนกิน อย่เช่นนึ่ประมาณ ๑ นาทีแก้วดิบไป ลูกพลุอื่นก็ขั้นแทนที่ 

ในทันใด แก้วก็พ็๋นดาว เขียว แดง นาเงินอีก 

“บนใหญ่ระดมยิง” ก*ครองบอก 

เสียงกระหึ่มของบื1นพอกพูนทันเขำรวมฌ็,นเสียงเดียว ประเดี๋ยว 

ก็แยกเบ็1นเสียงระเบิดคิด ทุ ทัน เสียงแหลมเล็กของบืนกล เหนือห'ว 

เรา อากาศเต็มไปคำยอาการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วซึ่งแลเห็นไม่ไค้ 

เต็มไปดิว่ยเสียงคำราม เสียงหวีด เสียงหวือ ของกระสนบีนใหญ่ 

ขนาดย่อม ประเดี๋ยว ทุ ก็ไค้ยินเสียงหำวกระหึ่มราวทับเสียงหีบเพลง 

ในทัคฃองกระสุนบนใหญ่หนก ทันแหวกอากาศอยู่เหนือทางของ 



กระสุนชนาคย่อม พงแต้ว่ทำให้ขำพ!,'จำคิดถึงห่านบืา เมอฤคใบไม่ 

หล่นที่แล่วมาม*น,บินว่อนหนีวิถีของลูกบืน 

แสงโคมฉายเรี่มกราดทองพ้าอนมืดมน เลื่อนไปมาราวกบ 

ไม้บรรท*ดอ*,นมหึมาที่ปลายเรียว แล่วแสงหนึ่งมาหยุดก*บที่ สนบาง 

เล็กนอย ก้นใกนึ่นอีกแสงหนึ่งก็มาผสม แมลงคำถูกจ*บอยู่ระหว่าง 

กลาง และพยายามหนี น*กบินท้าจะล่งเลใจ มองสืงใคไม่เห็นในที่สุด 

ก็หล่นลง 

เราบกหล*กเหล็กลงเบนระยะ") อีก๒คนถือขควงลวด คนอื่น 

ดึงกลื่ออกไป ลวดชนิดนึ่มีหนามยาว ๆ อยู่ชิด ๆ ก*,น ขำพเจำไม่เคย 

ก่อการกลาย มือฉีกไปหลายแห่ง 

สองหรือสามชั่วโมงก็เบี่นการแล่วเสร็จ แก่ย*งก้องกอยอีกนาน 

กว่ารถยนต์จะกล'บมาร*บ พวกเราหลายกนนอนลงหล'บ ขำพเจำก็ 

พยายามเหมือนก*น แก่อากาศช*กจะหนาวเสียแก้ว อย่ใกล้ ฯ ทะเลเรา 

ม*ก์จะก้องตื่นเพราะความหนาวเสมอ 

กรํ้'3หนึ่งขำพเจำม่อขหล*บไป พอฅกใจตื่นขนก็ไม่รีว'าก้วเองอย่ 

ที่ไหน ขำพเจำแลเห็นดวงดาวแลเห็นพสุ และชั่วขณะหนึ่งรีสึกเหมือน 

คนเองไปหล*บอยู่ที่'งานอุทยานสโมสร ขำพเจำไม่ทราบว่าเบนเวลาเช้า 

หรือเวลาเย็น แก่เหมือนนอนอยู่ในเปลเวลาพลบกำ กำล่งกอยพงกำ 

อ'น'ไพเราะซึ่งจะมืคนมาพูดอยู่ใกล้ๆ ขำพเจำรองไห้หรือ 1 ขำพเจำ 

เอามือคลำที่นียนดา แปลกจริง") นีขาพเจาเบนเคกเลก")หรือ1? เนึ่อ 

หน*ง์ก็ยงอ่อนนุ่ม แก่ทะงนึ่ชั่วเวลานาที่เดียวเท่านไเ ก่อน1น,ไปขำพเจำ 

จำรปร่างก*ฅซินสกได้ ฅาเสือเฒ่า น*งสูบกล่องอย่างสบายใจ กล่อง 



ชนิคมีฝาบิ1ค พอเห็นขำพเจ้าดื่นเขาก็ว่า “ฅกใจดื่นหรือ ไม่ใช่อะไร 

หรอก ชนวนกระสุนมาฅกในกอไม้โน่นเท่าน8นแหละ” 

ข้าพเ'จ้าลุกขนนง ร้สึก'ว้าเหว่พิลึก ฅาคฅแกก็อยู่นึ่ แกมอง 

ไปทแนวรบอย่างครึกฅรธงแลำกล่าวว่า 

“แหม คอกไม้ไฟนี่สวยจริงนะ เสียแต่ม*นดุน‘กเท่าน*น” กระสน 

นํหหนึ่งมาหกข้างหล'งเรา ทหารใหม่ ๒ กนกระโดดขั้นคำยกวามกลำ 

๒ นาทีหลงมาฅกอีกน*คหนึ่ง อีท้นใกล้เราเข้าอีก ก'หกบกลอง “กำจะ 

เห็นแสงไฟ” 

ต่อน1นไปการยิงก็เรี่มรนแรงขั้น เรารีบกลานหน่อย่างเร็วที่สค 

ที่จะไปไค้ กระสนอีกน*ดหนึ่งมาฅกลงฅรงกไ]เราพอดี มีเสียงรองขน 

๒ กน พลสีเขียวระเบิกขั้นที่ขอบพ้า ยิงก8นกลาง ดินทรายกระเด็น 

ไปสูงๆ เนระเบิดบินหวือผ่านไป เราไค้ยินเสียงระเบิดก่อนเสียงที่ 

ปากลำกกํองนานทีเคียว 

ข้าง ๆ เรามีทหารใหม่ผมทองอยู่คนหนึ่ง กำล*งกลำเก็มที่ เอา 

มือบิ1ดหบิ1ดฅา หมวกเหล็กหลุดจากหำ ข้าพเจ้าหยิบเอามาพยายาม 

จะใส่ให้ ม*นมองขั้นมาดูบดหมวกไปอีก แลำกลานเข้ามาให้แขน 

ข้าพเจ้าราวก*บเด็กเล็กๆ เอาหำมาซบอยู่ที่หนำอก หำใจส'1'นอยู่เทาๆ 

หำไหล่เหมือนของเกมเมอริช ข้าพเจ้าปล่อยให้อยู่เช่นน8น สำหร*บ 

จะไม่ให้เจ้าหมวกเหล็กนึ่นไร้ประโยชน์เสียทีเคียว ข้าพเจ้าเลยเอาไป 

กรอบไว้บนกํนของเขา ไม่ใช่สำหร*บกํอดอก แต่เพราะเห็นแลำว่า 

ก่นมนสูงพนพนดินมามาก และถึงแม้จะมีเนี่อมากก็จริง กำถูกยิงเข้า 

ฅรงนี่ม*นก็เจ็บไม่ใช่เล่นอยู่ มิหนำซายำจะก่องนอนกวาท*บพงอยู่ใน 

โรงพยาบาลอีกพนเดือน ๆ ทีหลำก็จะเบนคนพิการอย่างแน่นอน 
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กงมีใกรโคนอย่างขำยเขำแล่'ว เสียงร่องออกขรมระหว่างเสียง 

ระเบิด ในที่สดค่อยเงียบลง การยิงเลขเราไปแล่ว ไปรำอยู่ที่แนวหนุน 

เราค่อย ทุ เงยหำขั้นด พลแดงขั้น เห็นจะมีการเขำโจมตี 

ฅรงที่เราอย่มีนเงียบตี ขำพเจำลุกขั้นน’งแลำเขย่าไหล่ทหารใหม่ 

“เสร็จแลำละไอ้หนู หมคเรื่องแล่ว” เขามองคูรอบคำอย่างพิศวง 

“สำหน่อยเร่าก็เกยไปเองละ” ขำพเร่าปลอบ 

เขามองเห็นหมวกเขำก็หยิบขั้นมาสวม ค่อย ๆ มีแก่!จขั้นทุกที 

แค่ประเดี๋ยวเดียวแหละ หนำแดงกำขั้นมา ทำหนำอาย ค่อย ทุ เอามือ 

ไปร่ บที่กืนและคูขำพเร่าอย่างหนำเหย ทุ ขำพเร่าเขำใจทนที ดกใจ 

บนเสียแลว และนนไม่ใช่สาเหฅุที่ทำให้ขำพเขำเอาหมวกไปบิ1คเลย 

เทียวนะ “ไม่เสียหายอะไรหรอก” ขำพเขำปลอบ “เยอะต่อเยอะมา 

แล่'วที่พอโดนกขํงแรกก็เต็มกางเกงเช่นน ไปหล‘งกอไม้น’นแน่ะ ตีง 

กางเกงชนในออกเสีย—ไปซิ” 

* * * 

ม*นยอมไป ทาสีงทุกอย่างค่อยสงบลง แค่เสียงขํองยำไม่หยด 

“นนอะไรก*นนะ อำเบอร์ต” ขำพเขำถาม 

“กระบวน ๒ กระบวนที่โน่นซี ถูกยิง” เสียงรองยำดำอยู่เรื่อย 

ไม่ใช่เสียงคน คนไม่ขํองเช่นน 

“ขำเจ็บ” คตบอก 

เหลือทน เสียงราวกบโลกครวญกราง โลกซึ่งถูกข่มเหง เสียง 

เต็มไปคำยกวามเศขำ เต็มไปดำยกวามกลำ 

พวกเราหนำซีดกนหมด เดเตริงลุกชึนยืน “พทโธ่ ยิงขํนเสีย 

ทีเถิค” เดเตริงพ็'นชาวนาและรำขำมาก ขํนอยู่ในเนํอหนำทีเคียว 



(5(๓ 

พอเสียงบนสงบลง เสียงม*ารองครวญกรางก็คำยงข้น ไม่มีใกรรู้ได้ 

ว่าเสียงมาจากไหน ในภมิประเทศซึ่งเคี๋ยวนเงียบสง*ค-เสียงวิเวก 

ราวก*บเสียงบศพ คำอย่ทุกหนแห่ง ระหว่างพาก*บดิน ม*นก*องกงวาน 

กระจายไป เดเตวิงเกือบจะฌ็1นบำร*องตะโกนล่น ๆ ว่า “ยิงม*นเสียซี 

ยิงม*นเสียซี ไอ้คนระยำ” 

“เขาก็ฅ*องร*กษากนก่อนซี-” ค*'ตกล่าวก่อยๆ 

เราลุกขน พยายามจะคูว่าเสียงจะมาจากไหน ล่าแม้ได้เห็นตำ 

เสียม‘นก็พอจะทนได้บำง มลเลอร์เอากล่องส่องออกมาด เราเห็น 

กลุ่มกนอยู่กลุ่มหนึ่ง พลเปลกำล่งหามเปล อีกกล'มหนึ่งใหญ่กว่า 

เคลื่อนที่ไปๆมาๆ เห็นจะฌ็1นฝูงม่าน'นเอง แต่คงไม,หมด บางตำ 

วื่งเบิ!ดเตลิดไปลมลงลุกขนวงไปใหม่ก็มี ตำหนึ่งทองหวะ ลำไส้ไหล 

ม*'นวึงไปเหยียบลำไส้เข้าเองจนล่ม แล่วิย'งอุตส่าห์ลุกขั้นอีก เดเฅริง 

ยกบนขนประท*,บเล็ง ก*ตบคกระบอกบีนไป “น'นแกบ้าแลำหรือ ใ” 

เดเตวิงตำส*น ขว่างบื1นลงก*บพน เรานำลงอุคห แต่เสียงอน 

น่าสำเวช เสียงครวญกรางยำแทรกเข้าไปจนได้ ได้ยินไปถึงไหน 

ต่อไหน เราทนอะไรก็ทนได้แล่ว แต่กรงนีทำให้เราเหงื่อไหล เรา 

ก*'องลกขนวี่งหนี จะไปทางไหนก็ตาม แต่ขออย่าให้ได้ยินเสียงเหล่านึ่ 

อีกเลย แล่วนี่ก็เพียงแต่เสียงม่านะ ไม่ใช่เสียงกน 

จากกล่มคำๆนีน พลเปลออกเดินไปอีก เสียงบนลนเบ็1นน์คๆ 

กลุ่มคำกระจายล่น่ออกไป เออยำงนซี! แฅ่ก็ขำไม่เสร็จ กนไล่ตาม 

ม*'นไม่ท*น อารามที่เจ็บปวดพวกมำวี่งหนี ปากอำเต็มไปดำยความ 

สยอง กนหนึ่งกกเข่าลง ยิงไป-มาล่มลงตำหนึ่ง ยิงไปอีกทีหนึ่ง 

มำฅำสตทำยเอาเท่าหนำย*นพน ลากเท่าหลำไปรอบ ๆราวก*'บมำหมน 
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เท่าหท่งย่นไม่ไหว มนไค้ แต่หมนรอบ เท่าหนำแข็งเสียแล*ว สนหลง 

เหนจะหก ทหารวี่งเขำไปใกล้แท่วเอาบ่นยิง-อย่างชาๆ ม*นก่อย'''] 

ล*มลงบนพํ้นดิน 

เราเอามือออกจากห เสียงร็องหยดไปแท่ว ย่งมีแต่เสียงกราง 

เมื่อจวนสั้นใจ เสียงครางก่อยๆ แผ่ว,ๆ เบาๆ ทีนี่ล็เหลือแต่พลุ 

เหลือแฅ่ลกกระสนบนใหญ่และควงดาว ดาวช่างส่องแสงแรงเสีย 

จริง ๆ หนอ 

เดเฅริงเดินไปๆ มาๆ บ่นไปพลาง “อยากร้น่กมนไปทำความ 

ผิดอะไรมา” เขากล*บย่อนไปพูดถึงเรื่องม้าอีก เสียงล,นควยกวามแท่น 

“กนว่าไอ้การเอาม*ามารบนี่ละฌ็'นกวามระยำที่สุด” 

เราเดินกลบ ถึงเวลาที่รถจะมารไ]ไปแท่ว พาค่อยสว่างข็น 

หน่อยหนึ่ง ๓ นาฬิกา ลมเยือกเย็นถึงหนาว ในแสงสว่างเช่นนี่ 

หนำฅาเราคูเบนสีเทา 

เราเดินเบ่นแถวเรียงหนึ่ง ผ่านสนามเพลาะ ผ่านหลุมกระสนบ่น 

ใหญ่ ผ่านเขฅที่มืหมอกอีกกร*งหนึ่ง ท่ฅซินสกนึ่งไม่พุดอะไร บอก 

เหดุไม่ได้การ 

“เบนไรไปหรือท่ฅ ใ’, กร๊อปถาม 

“กไเอยากถึงท่าน” ท่านในที่นี่หมายถึงที่พํก 

“อีกไม่นานแท่,วละน่าท่ฅ” 

แก่เขาเต็มไปควยเท่นประสาท “ไม่รู้-กนไม่รู้” 

เรามาถึงคฅิคต่อแท่วก็ถึงทุ่งนา แลเห็นบ่'าอํนเล็กแท่ว เราร้ 

จ่กพนที่แถวนี่ดี ตรงนนมีที่ผงศพมีมูลดินเล็ก ๆ ไม้กางเขนสีดำบก 

เรียงกนไป 
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ขณะนํ้นการยิงเริมขนขำงหล*งเราอีกแลำ เสียงสน5'นรา,วก*บ 

พ้าร้อง เราลงหมอบ ลำเพลิงพุ่งฉูดสงประมาณ ๑00 หลาข่างหนำ 

เรา นาทีฅ่อไปน1นเสียงระเบิคกรงที่ เข ส่วนหนึ่งของบาลอยขั้นไป 

บนพา ค้นไม้๒-๓ค้นกระเด็นไปแล้วตกลงแหลกละเอียดเสียงกระสุน 

บ่นใหญ่แหวกอากาศดำวีด ๆ ยิงกนแรงมาก 

“เข้าที่กำบง” เสียงใครรำ}งขั้นกนหนึ่ง “ที่กำบ*ง” 

แต่ทุ่งนึ่ม*นราบ บ่าหรือก็ยำไกลแล้วมือ*นตรายมาก ที่เบ็่น 

กำบ*งอยู่บางด็กือบาชานี่เอง ไอ้เนินเล็ก ๆ นี่แหละ เราเดินโซเซเข้าไป 

ในที่มืคและราวกบมีผู้มาชบอก ทกกนลงหมอบอยู่หลำมูลดินผงศพ 

คนละกอง 

พอดีก*บเวลา ขณะน8นกวามมืดคล'งราวกบจะบำ ความมืคยื่งกว่า 

กลางคืนว็่งเข้ามาปกคลุมเราอย่างรวคเร็วแล้วก็เลยไป แสงระเบิด 

ส่องบ่'าชำเบนคราว ๆ 

จะหนีไปทางไหนก็ไม่ไค้ ควยแสงลูกกระสุนลกระเบิดนี่ ข้าพเจา 

พยายามจะมองดูภมิประเทศ มนเหมือนก*บทะเลเต็มไปคำยกลื่น ไฟ 

จากการระเบิดลกช่วงโชติราวก*บนาพุ ใกรเลยจะผาม*นออกไปพนได้ 

บ''เอนฅรธานไปหมดแล้ว ถูกขยํ้เสียแหลกละเอียด เราค้อง 

อยู่ในบ่าชากนนี่เอง 

แผ่นกินแยกออกตรงหนำเรา ล้อนดินตกกระจายราวก*บเม็ดฝน 

ถูกขำพเจารู้สึกเจ็บ แขนเสอถูกกระชากฉีกออกไปแล้วโดยชนลกกระ- 

สนบ่น ชำพเจาลองกำมือดู เปล่าไม่เจ็บแด่ก็ยำไม่สู้ไว้ใจน*ก บาดแผล 

พรรค์นี่ม*กจะเจ็บเอาภายหลำ ขำพเ'จำลองคลำแขนคูทว ๆ ถลอกเล็ก 

น้อยแต่ไม่ห*,กหรือทะลุ อะไรมากระทบหำเราเข้าแล้ว ขำพเจำเรืมจะ 
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สลบ ราวกับหาแลบ กวามกิดกันหนึ่งเข้าส่ขำพเจา อย่าสลบ จมตำ 

ลงไปในโกลนเสียก่อนแลำโผล่ขนมาใหม่ ชนระเบิดมากระทบกับ 

หมวกเหล็กกัาพเกัา แต่เพราะกันกระเด็นมาจากไกลเลยไม่มีกำกังทะลุ 

เขาไป ข่าพเจำเซ็กโกลนออกจากที่ตา ที่ตวงหน้ามีหลมกระสุนอยู่หลุม 

หนึงลูกกระสุนไม่ค่อยตกที่") เคียวกันนี่นะ ข่าพเจำจะกัองเข่าไปอยู่ใน 

หลุมนี่ละ คิดแกัวก็กระโดดแผล็วลงไปหมอบติดคินแบนราวกับปลา 

แต่เสียงกระสุนแล่นมาอีกแกัว ข่าพเจำหมอบทำตำให้เล็กมือคกัาหา 

อะไรจะเอามากำกัง รู้สึกมีอะไรอยู่ข้างข่าย รีบมุกเข่าไปข่างแต่กัน 

กกับหนีเสีย ขำพเจำกราง ดินกระโดดไค้ เสียงระเบิดก็สนนกัองในหู 

ราวกับพาร้อง ข่าพเจำกลานเข่าไปอยู่ใต้ไอ้น้นแ หละน่า คึงมนเข็ามา 

วางกับตำไว้ ที'จะเบ็นท่อนไม้ แล่วก็มีกัา เอาละที่กำกัง ที่กำกัง 

อย่างเลวกักหน่อยสำหร'บบองกันชนกระสน ข่าพเจำลืมตาขน นี่วไป 

กับเอาแขนเสอเข่า ไปกับแขน เอนี่กนเจ็บกระกัง ใ ขำพเจำตะโกน 

ออกไป-เปล่าไม่มีกำตอบ-เห็นจะศพน่า-กัอจำไค้แกัวเราอย่ในบาชำ 

แต่การยิงนี่นร็ายแรงยงกว่าอะไรที่งหมด ทำให้หมดกวามพิถี 

พิกัน ขำพเจำยี่งกลานเข่าไปในโลงผีลืกลงไปอีก กันกวรจะก้มกรอง 

ขำพเจำได้ละนะ พระยามัจจุราชก็นอนอยู่ในนี่แลำ ตรงหนำขำพเจำ 

หลุมระเบิดเบี่ดกวางอยู่ ขำพเจำจ*องมองตูม'นราวกับว่าจะเอามีอหยิบ 

กระโจนทีเคียวก็ถึง แต่แน่ะ ถกเจ็บทหนำเข่าอีกแลำ มือไกรมากับ 

มัว'ไหล่-ไอ้ศพน้นที่นขั้นกระกัง-มือนี่นเ.ขย่าตำข้า,พเจำ กัองกันไปด 

ไน'วินาทีนี่มีแสงสว่างขน ขาพเจากำลงจองหนำกัฅซินสกีอยู่ ปากเขา 

อำกวำงใหญ่กำกังตะโกน ขำพเจำไม่ไค้ยินว่าอะไร กัฅพูคชำ‘สุพลาง 

เขยิบเข่ามาใกล้อีก พอกวามเงียบเกิดขึนชำกราว ข้าพเจำจึงไค้ยิน 



๕๗ 

“ไอพิษ ไอพิษ บอกต่อ "I ไป” ชำพเจาคลำหาหนากาก-ใกล้ ๆ 

ชำพเจามีใครนอนอย่อีกกนหนึ่ง ชำพเจาไม่นึกถึงอื่นนอกจากว่าจะ 

ฅองให้เจำนนร้ว่าไอพิษมา 

ชำพเจาเรียก เอียงตัวไปหา ปาตัวยย่าม เขาก็ไม่เห็น จนแตัว 

จนรอก เขาตัมหตัามุดคินเรื่อยไปเห็นจะเบ็1นทหารใหม่ ขำพเจำมองคู 

ตัฅตัวยกวามจนบญญา เขาใส่หนำกากเสร็จแตัว ขำพเจำดึงของขำพเจำ 

ออกมา หมวกเหล็กเอียงไปชำงหนึ่ง มาบี่คหน้าอย่ ขำพเจำเอั้อมมือ 

ไปถึงเตัากนนํนํ้ ย่ามเขาอย่ทางตัานชำงนึ่ ขำพเจำเลยหยิบเอาหน้ากาก 

ออกครอบไปที่หว อีทีนึ่เขาเขาใจ ขำพเจำกระโคคกลไเมาที่หลุมเคิม 

เสียงระเบิดฉุ ๆ แสดงกระสนไอพิษปนไปตับเสียงกระสุนระเบิด 

ธรรมคา 

เสียงระฆงตัญญาณตัง เสียงฆ*อ์ง เสียงฉาบบอกให้ทุกกนร้ตัว 

ว่ามีไอพิษ คน ๆ หนึ่งกระโดดลงมาตับหตัง1ชำพเจำ ประเดี๋ยวอีกกน 

หนึ่ง ตัาพเตัาเช็คแว่นที่หน้ากากให้หมดไอนำซึ่งมาจากลมหายใจ 

ของตัฅตับกร๊อป แตัวใครอีกกนหนึ่ง เราท1งสี่นอนนึ่งอยู่ กอยพง 

เหฅการณ์ พยายามหายใจค่อยที่สุด 

เมื่อใส่หน้ากากเขำไปคราวแรก ๆ นึ่เท่าตับเบ็๋นเวลาตัดสิน 

ระหว่างเบ็1นตับดาย หน้ากากตักไว้แน่นหนาคีแตัวหรือ ใ ขำพเจำ 

ตังจำที่ได้เคยเห็นในโรงพยาบาล กนหนึ่งถูกไอพิษไปแตัวตัองไป 

นอนหายใจไม่ออกไปฅลอดตัน แล,วไอ-ไอ ราวตับปอดที่ถูกไหม้น้น 

จะหลดออกมาเบ็1นชนๆ 

ตัวยการระม”คระตัง เอาปากอมเขำที่ปากท่อหายใจ ขำพเจำ 

ลองด ไอพิษตังปกคลุมทวพนกินจมลงไปคามแอ่ง เหมือนตับแมลง 



กะพรุนต*วใหญ่มนลอยลงในหลมกระสนของเรา แล้วก็ไปข*งอยู่ทน'น 

อข่างสกปรก ข่าพเจ่าเอาศอกสะกิดก*ฅ คลานออกไปนอนขางนอก 

ดีกว่าอยู่ในหลมน!กระมำ ไอพิษม*นเข่ามาอยู่มากน*กนี่ แต่เรายำไม่ 

ท'นจะได้ทำอะไร การยิงก็ได้เรืมขั้นอีกกร1งหนึ่ง คราวนึ่รู้สึกว่าไม่ 

เฉพาะแต่ลูกกระสุนเท่านํนที่ทำเสียงดำ แต่แผ่นดินเองก็บาคล'งก*น 

ไปหมค 

เสียงครืนอะไรสีดำๆตกลงมาขางเรา โลงผีทงํ้ใบ ขาพเล้าเห็น 

ทัดคลานหนี ข่าพเล้าก็คลานปาง แต่คนที่ ๔ ซึ่งนอนอยู่ในหลุมกบ 

เรากุกโลงผีทับเอาแขนไว้ เขาพยายามดึงหนำกากออกคำยมืออีกข่าง 

หนึ่ง กร๊อปบองกนไว้ทัน จบมือไพล่หลำไว้เสียแน่น ก*ตก'นข่าพเล้า 

ช่วยทันจะดึงเอาแขนออก ฝาโลงเบี่คแง,มอยู่แล้ว เราดึงออกเสียโดย 

ง่าย แล้วทัวงเอาศพออกมา มนเลยกลํ้งไปยิย่ทันหลมกระสนบนใหญ่ 

กรนแลำเราพยายามที่จะเกลื่อนส่วนล่างของหีบให้พ่น เกราะห์ดีที่ 

เล้านนสลบเสีย กร๊อปเลยมาช่วยกำยอีกคนหนึ่ง เราไม่ต่องระทัง 

ยะไรมาก ต่างก็มุ่งจะผทักหีบไปให้พ่นเท่าน1น และในที่สดก็สำเร็จ 

โกยอาศ*ยเอาพล้ว้ขุดดินฟ้างใด้ ทัดหยิบเอาไม้ฝาหีบมาชนหนึ่ง รอง 

เข*าใฅ้แขนที่ทักแล้วเอาผ่าพ่นแผลที่มีอยู่พ่นเสียรอบ เราทำอะไรให้ดี 

โปก'ว'านไม่ได้ 

ภายในหนำกาก ทัวของข่า'พเล้ามีเสียงหึ่งๆ เกือบจะระเบิด ปอด 

หรือก็ทับแกบเพราะลูกสูตแต่ลมอนรอนซึงใช้แลำใช้เล่า เส*นเลือดที่ 

ขม‘บบวมโฅร้สึกว่าหายใจไม่ออก 

แสงสว่างสลำๆค่อยมีขนแลว ขาพเล้าค่อยๆปี'นออกจากหลม 

ขาศพที่ง'ท่อนวางฑงอยู่ เกือกยำบริบูรณ์เต็มที่ ข่าพเล้ามองปราดเดียว 



1*สิ่ 

กเห็นท*ว อำวน,นใครอยู่นี่'น ท่างไป ๒-๓ หลา อำพเอำเช็ดแว่นตา 

อารามที่ใจเต'น แว่นตามวเสียอีกแลว อำพเอำมองจองอยู่ดี เจากนนี่น, 

ไม่ไค้ใส่หนำกากแล้ว 

อำพเอำคอย๒-๓วินาที เอำคนนี่นไม่ล้ม เขามองรอบๆตำ 

แล้วออกเคินไป ๒-๓ อำว อำพเอำบ่นอยู่ในคอพลางดึงเอาหนำกาก 

ออกบ่าง ก็ล้มลง อากาศไหลเขาส่ราวกไ]นำเย็น นํย์นึ่ตาแทบจะแตก 

คลื่นไอพิษผ่านอำมตำอำพเอำ ชีวิตแทบจะดไ] 

การยิงได้สงบลงแล้ว อำพเอำค่อย ๆ ลากร่างตำเองไปถึงหลุม 

แล้วบอกกไ]กนอื่น เขาถอดหนำกากออกตามๆล้น เราค่อยๆอ้ม 

เจากนที่เจ็บ คนหนึ่งประคองแขนอำงที่ห‘'กพาล้นรีบเดินไป 

บาอำพำทะลายหมดแล้ว โลงผีกบศพกระจืดกระจายอยู่เกลื่อน 

กลาด ศพเหล่านี่นเท่าก*บถูกฆ่าอีกกรงหนึ่ง แต่ทุกๆศพในขณะที่ 

กระเด็นออกมาไค้ช่วยชีวิตเราไว้คนหนึ่ง 

ร*วไม้ถกทำลาย รางรถไฟขนาดย่อมขาดวึน บ่างก็งอๆกดๆ 

ชพ้าอยู่ มีกนนอนอยู่ตรงหนำเรากนหนึ่ง เราหยุด คร๊อปแบกคนเจ็บ 

เดินต่อไปกนเคียว คนที่นอนอยู่คือทหารใหม่ ตะโพกเต็มไปคำย 

เลือด ท่าทางเพลียเต็มที อำพเอำเตรียมหยิบกระติกนำซึ่งมีนำชาและ 

เหล้ารไ] แต่คฅจไ-เมือท่ามไว้พลางกระโดดไปอำงคนเจ็บ “ถกที่ไหน 

เพื่อนเอย ใ” 

นํยน์ตาเจานี่'นกระดุกกระดิก แต่เพลียเกินไปตอบไม่ไหว เรา 

ต,ดกางเกงออก เขากราง “ค่อยๆ ค่อยๆ เออ ค่อยยำช'ว” แม้เขาถูก 

เจ็บที่ทองแล้วก็ไม่ควรกินอะไร แต่นี่ก็.ไม่ได้อาเจียนนบว่ายำดี เรา 



๖๐ 

เบี่คดะโพกออก เนึ่อก*บกระดกแหลกเละ ถกเขำที่ต้นขา ไอ้เดกกนนี 

ไม่ไค้เดินอีกในชีวิฅ 

ข้าพเข้าเอานึ่วชุบนาแล้วมาเช็คให้ที่ขม*บ ให้นาดื่มเสียพกใหญ่ 

นัยน์ตากระดุกกระดิกอีก ทีน้เราเห็น'ว่า ว่าที่แขนขางขวาก็เลือดออก 

เหมือนก*น 

กดแผ่สำลีออกกข้างสำหข้บบี่ดแผล ขาพ,เจ้ามองหาอะไรสำหร*บ 

จะพ*'นให้ แฅ่ก็หาไม่ไค้ ต้องต้ดกางเกงเข้ากนเจ็บเข้าไปอีก เพื่อว่า 

จะไค้ด'คกางเกงชนในมาทำผ่าพ''นแผล แต้เจ้านํ่นไม่มีกางเกง'ช'นึ่ใน 

เสียอีก ข้าพเจ้ามองดูหนำ พุทโธ่ เข้าเด็กผมทองเมื่อดะกั้นเอง 

ระหว่างน1นก*ฅไปหาผ่าพ*'นแผลมาไค้จากกระเ!]ากนดายกนหนึ่ง 

เราช่วยก*น,แต้'งแผลให้ ข้าพเข้ากล่าวก*บเข้าหนุ่มขณะที่ม*นมองดูเรา 

อย่างถมึงทึง “เราจะไปพาพลเปลมาเดี๋ยวนึ่ละ” 

เขาอำปากขนและพูคล้วยเสียงเบา ๆ ว่า “อย่นึ่เถิค-” 

“เดี๋ยวเราก็กลบนี่นะ จะไปดามพลเปลมาให้ย*'งไงล่ะ” 

ข้าพเข้าไม่ทราบว่าจะเข้าใจหรือไม่ เขาข้องไห้ราวก*บเด็ก ‘ท 

และเกาะเราไว้ “อย่าไปเลย” 

ก*ดมองดูรอบ ๆ แล,วกระซิบว่า “เอาบึนยิงให้ม*'นพ1'นทุกข์ไป 

เสียไม่ด็หรือ ใ” 

เข้าหนุ'มนอยจะทนให้เขาแบกไปก็กงเกือบจะไม่ไหว อย่างคีก็ 

จะอยู่อีก ๒-๓ วน ส์งซึ่งได้รบมาแล้วย*'งนัอยนัก เปรียบกบที่จะไค้ 

ร'บด'อไปจนกว่าจะดาย เคยวนีหรือกสลบไสลไม่รู้สึกด*วอย่แนัว แต้ 

อีกส*'กช'วโมงหนึ่งก็'จะกล*บข้องกรางควยกวามเจ็บปวด ทก ทุ ว*'นที่มื 

ชีวิฅอยู่ก็จะฌ็1นว'นทรมาน แล้วใกรเล่าจะมาวิฅกทุกข์รอนสำหร*บเขา 



๖๑ 

ขาพเจ่าพยำหนำ “จริงซี กฅ เรากวรจะช่วยให้พนทรมาน 

เสียเถิค” 

ก*ฅยืนนึ่งอยู่กร่หนึ่ง เขาฅกลงใจแลว เรามองคูรอบๆฅวแค่ 

เราไม่อยู่ตามลำพ*งเสียแลํว์ มีหม่ทหารกำล่งหำโผล่ขั้นมา'จากสนาม 

เพลาะ และหลุมกระสุนบ้างแล่ว เราค่องไปฅามพลเปล 

กฅสีนหำ “พทโธ่เอ๋ย เด็กนิดเดียวแท้ๆ” เขากล่าวซาอีก 

“เด็กไม่เดียงสา” 

เราเสียทายน้อยกว่าที่คิค ฅาย ๕ บาคเจ็บ ๘ กวามจริงการยิง 

น8น'ไค้กระทำช่วเวลาประเดี๋ยวเดียว ๒ ศพนอนอยู่ในหลุมแล่วเอาดิน 

โยนกลบลงไปก็พอ 

เรากล'บ เราเดินกลบอย่างเงียบ ๆ เบ็1นแถวเรียงหนึ่ง คนที, 

ถกเจ็บก็ไปที่สถานีชะแผล เช่าว*นนไเทองพากรํ้มมาก พวกพลเปลก็ 

เอะอะในเรื่องหมายเลขและฅว ขำงกนเจ็บก็ร้อง ฝนเรีมฅก 

ชวโมงหนึ่งภายหล่ง เราไปถึงรถบรรทุกก็บี1นขํ้นไป มีที่มาก 

ขนกว่าขาไป ฝนตกหนำขน เราเอาผ็าคลุมกนฝนออกกางคลุมศีรษะ 

เม็ดฝนมากระทบแล่ว่ก็ไหลออกไปทางช่างเบน สาย ๆ รถกระแทก 

ขณะที่ขามหลมขามบ่อ พวกเราก็เซไปเซมา หล*บไปครึ่งๆ 

ช่างหนำมีกน ๒ กนถือไม้กอยระว*งสายโทรศ*พที่ร์งขึงขวาง 

ถนนอย่มากมาย ดีไม่คีม*นอาจดำหำเราไปเสียก็ได้ เจ่าสองกนคอย 

เอาไม้ค*นม*นขนไป พอเราลอดพนแลำจึงปล่อยลง เราได้ยินเสียง 

“ระว*งลวด” เราก็ย่อเข่าลงไปหลบครึ่งดื่นกรึ่ง แล่ว่ก็ลฺเกขนฅามเดิม 

ใหม่ 



๖๒ 

รถเลยวไปเลํ้ยวมาซาๆซากๆ เสียงร่องก็ซาๆซากๆ ฝน 

ก็ฅกชำซาก ตกรดหำเรา ตกรดหำกนตายในแนวรบ ฅกรกร่างน็อยๆ 

ของทหารใหม่ผ้ซึ่งมีบาดแผลโฅยื่งกว่าขาของเขาอีก ฝนตกบนที่ผงศพ 

เกมเมอริช ฅกในใจของเรา 

เสียงระเบิดก้องขั้นที่ใดที่หนึ่ง เราหดตำนำน์ฅาก้องด มือ 

พร่อมที่จะกระโดดขำมรถไปอยู่ในคูขางทาง เปล่า เท่านนเองเสียงร่อง 

ซาซาก “ระว่งลวด” เราก็งอเข่า ครึ่งหล‘บครึ่งตื่นไปฅามเดิม 

รำ รำ รำ 



การฆ่าหม่ดทีละตำเบ็1นกิจอันน่าเบื่อหน่าย เมื่อเวลาคนห'แง ๆ 

มีกนน*บรอยฯ สํดว์เหล่านฅํว์ม่นแข็ง และลิาบม่ใ.เดวยเล็บนานๆเขา 

ก็เจ็บไปเอง ดำยเหฅนืจาเดนจึงเอาฝากระ!เองยาอัครองเทำผูกเชือก 

แขวนเข้าเหนือไฟของเทียนไข หมีคที่จบมาไค้ถูกโขนเข้าไปในกระทะ 

เล็ก ๆ อันน เพั๊ยะ ๆ มีนตายไปเอง 

เราน่งกนอยู่ฌ็1นวง เสิอเชฅวางอยู่บนตำตำเปลือยรำ)ลมอ*น 

อบอุ่น มือก็ทำธุระไป เฮย์มีหมีดชนิดหนึ่งลำษณะสวยเบ็่นพิเศษ มี 

ฅรากาชาดอยู่บนหำ เขากุยว่าไค้มาจากโรงพยาบาลที่ทูวิอ๊ด ม,น 

ประจำตำนายแพทย์อยู่ที่น่น เขาบอกว่าจะคิดอ่านเก็บเอาม*นของหมีค 

ที่พอกพนอยู่บนฝากระ!เองมากขนทุก"I ท้น1นสำหรบไว้ไปอัดรองเทำ 

แลำหำเราะงอไปงอมาตงครึ่งชำโมงคำยคำตลกของตนเอง 

แต่ว่นนืไม่ค่อยมีใครช่วยข้นดำย เรามีเรื่องอื่นยุ่งอยู่ในหำ 

การไค้เบื่นจริงไปตามเสียงลือ อิมเมลสฅ๊อสมาถึงแลำ เมื่อ 

วานนั้แกโผล่มา เราได้ยินเสียงซึ่งเราเคยรู้จำ!ดี ไค้กวามว่าแกหนำ! 

มือเกินไปสกหน่อยสำหรบทหารใหม่ ๒ กน ทางโรงทหารที่ทำน แก 

ไม่ร้ตำว่าลูกเจ้าเมืองคอยคูอยู่ จึงเบื่นเหตุให้แกตองมาสนามรบ 

แกคงจะได้พบสี่งแปลก ๆ บ้างที่นี่ จาเคนไค้ตรึกตรองไว้เบื่น 

เวลาหลาย4วโมงแล่วว่า'จะพูคฒัแก'ว่าอย่างไรดี เชย์รำพึงพลางคูมือ 

อันใหญ่ของเขาแล่วกะพริบตากบข้าพเจ้า การเฆี่ยนออกจะเบื่นเกม 

ของโปรดของเขา เขากุยว่าเขาผนถึงบ่อย ๆ ข้างเจ้ากร๊อป'อับเจ้า 



๖๔ 

มุลเลอรนนกำกังสนกกันใหญ่ กร๊อปไปไค้ถ*วฅไเหมัอหนึงมาจากไหน 

ไม่ทราบ เห็นจะมารากโรงกร*วพวกทหารช่าง มลเลอรมองกูควยความ 

หิวจนฅาเหล่ แฅ่กกับสะกกใจไค้ ฅํ้งบญหาถามว่า “อ*ลพอริด ติงค่าง 

ว่าเดี๋ยวนี่กลายเบนเวลาสงบศึกแกจะทำอะไร ใ” 

“มันไม่มีกันเสียละ” กัลเบอร์ฅ ตอบกอ ๆ 

“อำ-ว ตงค่างว่ามันเบี่นไปไค้” มุลเลอร์ยืนกัน “แกจะทำ 

อะไร ใ” “ ไปเสียให้พ1นจากที่นี่” กร๊อปตอบ 

“แน่ละ แกัวกังไงอีกเล่า ใ” 

“กินเหกัาให้เมา” อ'ลเบอร์ต ตอบ 

“อย่าพูดมัาไปน่ะ กันถามจริง ๆ” 

“ก็พกจริง ๆ เหมือนกัน ก็จะให้ทำอะไรอีกนอกจากนี่” 

ค*ฅช่กทึ่ง ชกิภาษีถว-จากหมักของคร๊อปกลืนเข่าไป ๒-๓ เม็ก 

นงนี่งอยู่กักครู่แกัวเอ่ยว่า “แน่ละ ก่อนอืนแกจะกินเหกัาให้เมาก็ไค้ 

แค่ภายหกังแกดองขนรถไฟไปมัานไปหาแม่ อา เวลาสงบสงกราม 

อัลเบอร์ฅเอย” 

แกัวเขากัวงกระเม่าเสิอผ้านามันกกักเอารูปออกมา แกัวส่งให้ 

คนคกันรอบ ๆ “พ่อแม่กันไงเล่า’’ แลวเก็บลงกระเม่าใหม่พลางค่า 

“อำยสงครามฉิบหาย เค้มไปค่ว่ยหมัด” 

“สำหร*บแกมันก็พูดได้น่ะซี” ผ้าพเกัาพูด “แกมันมีที่งลูก ทง 

เมียนี่” 

“จริง” เขาพกัก “และกันก็ฅ้องเอาธุระให้เขามีอะไรกินกัน” 

เราห*วเราะ ‘ เขาเหนจะไม่ดองวิตกในขอนี่หรอกกัฅ แกกงไป 

ขดมาไห้จนไค้ไม่ที่ไ^นก็ที่ใดแห่งหนึ่งละ” 



๖& 

มุลเลอรื กังไม่พอใจในกำฅอบ ดั้นรนถามอีก คราวนปลุกเฮย์ 

ออกจากผน “นี่ เฮข์ ถ้าสงบกึกแลำแกจะทำอะไร โ” 

“เอาต็นประเกนเข้าที่ฅคแกส*กทีหนึ่ง ;ฐานที่,พูดบ่า ๆ” ข้าพเจ้า 

ฅอบ “แลวนี่เรื่องม'นมากังไงกัน โ,, 

“ไอ้ขั้กัวม*นมาอย่บนหล*งกาได้อย่างไร !” มลเลอร์ถามอย่าง 

สน ๆ แลวหํนไปกวนเฮย์เวลทุ๊สอีก” 

เชย์ เบื่อเต็มที ล่นหำพลางกล*บถามว่า 

“แกหมายความว่า เวลาเลิกสงกรามแล,วน่ะหรือ โ” 

“เออ อย่างที่แกว่านี่นแหละ” 

“อือ มนก็ฅองเรื่องผ้หญิงก่อนละ หือ” เขึย์เลียริมผื่ปาก 

“แน่ละ” 

“ให้ดั้นฅายซี จริงนะ” เฮย์พุดแลำนึกกระหยี่ม “กันจะไปหา 

นางที่มีกันโฅๆ พวกแม่กรำที่มีที่กับได้เต็มไม้เต็มมือ รู้ละนะแลำกัน 

ก็'จะกระโดดตรงเข้าเดียง นึกให้ดีนะพวกเรา เทียงจริง ๆ มีสปริง 

แลำที่นอนขนนก และฅลอคเวลาเจ็ดกันกันจะไม่หยิบกางเกงขั้น 

ใส่เลย” 

ทุกกนต่างนึ่งเงียบ ภาพที่นึกอยู่เดี๋ยวนี่งามเกินไป เนี่อทำเราสน 

ในที่สุกมลเลอรืระกับสติได้ ถามต่อไปว่า 

“แลำไงต่อไปอีกล่ะ โ” 

นี่งกันกรู่หนึ่ง แลำเขึย่จึงอธิบายอย่างกัอมแอไ)ว่า “กัากันได้ 

เบื่นนายสิบ กันจะไปอยู่กับพวกปรุสเซียกับราชการให้ครบกำหนค” 

“เฮย แกเห็นจะหมุดหลวมเลียแลำ แน่ละ” ขำพเจำว่า. 



๖๖ 

“แกเกยขุคคินหาถ่านหรือเปล่า” เขาตอบอย่างใจดี “แกไป 

ลองคูซี” ครํ้นแล่วิเขาดึงเอาชำนออกมาจากเกือกบู๊ต เอาทำลงไป 

ในหม้อถ'วของกร๊อป 

“มนกงไม้ร้ายไปกว่าขุดสนามเพลาะหรอกน่ะ” ขำพเจำลอง 

พคยํ่วิ 

เฮย์เกืยวพลางตอบว่า “แต่ม้นล่องขุดนานกว่าล่นมาก และไม่ 

เห็นทางว่ามนจะแล่วิเมื่อไร” 

“แท่น,นแหละ เพื่อนเอย อยู่ม้านคงดีกว่าเบ็๋นแน่” 

“สำหร*บบางอย่าง” เขาตอบ และท*ง ‘ทุ ที่ปากก็อำล่างอยู่ เขา 

นงผนท่อไป 

เราอาจทายได้ว่าเขานึกถึงอะไร กระท่อมซอมซ่ออยู่ใกล้ทุ่ง 

งานหนำตลอดร้น ฅงํ้แต่เช้าจนคำอยู่กลางแกค รายได้นอขเสั๊อม้า 

สกปรกอย่างกลี 

“ในกองทัพเวลาสงบศึก เราไม้ทองวิตกอะไร” เขาคุยต่อไป 

“อาหารก็มีให้พร้อมอยู่ทุกร้น อำไม่มีเราก็เอ็ดทะโรไค้ เรามีเคียงนอน 

ได้เปลี่ยนเสอกางเกงช1แในทุกอาทิตย์ราวกบสภาพบุรุษ เราทำหนาที่ 

นายสิบ มีเสอสะอาด ๆ ใส่ พอเย็นลงก็ว่าง จะไปกินเหล่าก็ไค้” 

เฮย็ มีความคิดผงแน่นในเรื่องนึ 

“และพอครบกำหนด ©๒ บื่ ก็ไค้รบเบั้ยหวำ ไปเบนเศรษข็ 

เตย ๆ อยู่ในหม่บานเล็ก ๆ เดินเที่ยวเล่นได้ฅลอด ๆ ร้น” 

เขานึกถึงเสียจนเหงี่อไหล “แลวนี่ ลองนึกดซีใคร ‘ทุ เขาก็จะ 

น*บหนำถือทา กนโนนให้เหลาแกวหนึงกนน้ให้แทัวหนึ่ง ทกกนก็ 

อยากจะเบนเกลอกบ!เกีรษแฅยที่งนึน” 



“แต่นี่แน่ะ เฮย์ อย่างแกม'น'ไม่มีวไเไค้เบนนายสิบหรอก” กํฅ 

ขดคอ เขึย์มองค*ฅอย่างสลดใจแล่'วนี่งเงียบไป ความคิกของเขาย*,งวน 

อยู่ที่หมู่บานเวลาเย็นอากาศคี ทุ ในฤกใบไม้หล่นว*นอาทิฅย็ในทุ่ง 

เสียงระฆ*งทัค เวลาบ่ายและเย็นไค้พบหญิงสาว ๆ กนใช้ หมูแฮม 

ทอกก*บข้าวโพก กวามสำราญในโรงเหล่า 

เขาทังอาล*'ยทับความผนเหล่านี่ ไม่กล่าผละออกเสียทันทีเลยบ่น 

ว่า “ช่างถามทัาๆอะไรก็,ไม่ร้” ว่าแล่วเขาก็คึงเสอเชฅสวมเข้าทาง 

ศีรษะแล่วใส่กระดม 

“แกล่ะ แกจะทำอะไร จาเคน” กร๊อปถามขน 

จาเดนนึกถึงแต่อย่างเดียว “ทันจะระทังไม่ยอมให้อ'ายฮิมเมด¬ 

ลก๊อสม*นขํ้นหน่าได้” 

ตำส*งเกกคูเขาแลว รู้สึกว่าเขากงอยากจะจ*'บฮิมเมลสก๊อสใส่กรง 

เอาไว้เฆี่ยนเล่นทุก ๆ เช่า แทัวพูดทับกร๊อปว่า 

“ตำทันเบนแก ทันจะพยายามเบนนายรอย แทัวทีนี่เอาม*นเสีย 

ให้นาในฅูคเคือค” 

“แกล่ะ เดเฅริง” มูลเลอ7ถามราวทับผู้พิพากษา เข้'านี่ม*'นกวร 

จะเกิดมาเบนครูแท้ ๆ ทีเคียว เพราะช่างฅงบ่ญหาน*ก 

เดเฅริง เบ็นกนกระหนี่กำพุด แต่ในเรื่องนี่เขายอมคุย เขามอง 

คูพิาแล*'วพูดออกมาประโยกเคียวว่า “ทันคงไปทำนาดามเดิมน่ะซี” 

แล่วลกเดินไป 

เขามีกวามวิตกอยู่มาก ภรรยาแลคูโรงนาอยู่แทนทางโน1น่ ทัา 

สองฅวก็ถูกริมเอาไปเสีย ทุกทันเดเฅริงกอยอ่านหน*'งสีอพิมพ์ คูว่า 

ฝนจะดกไหมที่ทางบ่านใกล้โอลเดนบูร์ก เพราะฟางข้าวทังไม่ได้เก็บ 



๖^ 

ในขณะน,น ชิมเมลสฅ๊อสมาถึง แกเดินตรงมาย*งหมู่ของเรา 

จาเคนหน้าสีแตงกำ ลงนอนเหยียดยาวบนหญำ หล'บตา ยงไม่รู้ว่า 

จะทำอะไรดี 

ชิมเมลสก๊อสย'งลิงเลใจอย่ กำวห่างขน ในที่สุดเดินตรงมายงเรา 

ไม่มีใกรแสดงกิริยาว่าจะลกขน กร๊อปจ้องหน้าแกอย่างทึ่ง 

แกยีนอย่หน้าเราเบ็1นทีกอย เมื่อไม่มีใกรพคว่ากระไร แกก็ 

ทำขั้นว่า “นี่ย*งไงก่น” 

สำสองนาทีผ่านไป ท่าตาชิมเมลสฅ๊อสดูเหมือนแกจะไม่รู้ว่าจะ 

ทำอะไรดี สมอยากบังก'บให้เราลุกขั้นวื่งมากกว่าอย่างอื่น แต่เห็นจะ 

ไค้เรียนรู้มาแบัวว่าสนามรบไม'ใช่สนามผึ1ก แด่กระน้นแกก็ยํงลอง 

แทนที่จะถามทึ่งหมู่ แกตำงพูดก'บกนใดกนหนึ่งเพื่อจะไค้ร'บคำตอบ 

คร๊อปอยู่ใกล้แกมากกว่ากนอื่น แกจึงเลือกพูดก*บกร๊อป 

“ยงไง แกก็มาอยู่ที่นี่เหมือนก่นน'ะหรือ ใ” 

แด่อำเบอร์ฅก็ไม่ใช่เกลอของแกอีก “คิดว่ามาอย่นานกว่าคณ 

หน่อยหนึ่ง” เขาตอบ 

หนวดแดงของแกกระดิก “แก'ไม่รู้จำบันเสียแบัวกระมัง หือ ใ” 

จาเดนขณะนี่ลืมตาขน “ทำไมจะไม่รู้จำ” 

ชิมเมลสฅ๊อสบันเขาใส่ “อำ น'นจาเดนหรือน'น” 

จาเดนโงหำขั้น “แบัวแกรู้'ไหม-ว่าแกกืออะไร ใ” 

อึมเมลสฅ๊อสเสียท่า “เอ นี่เราสนิทสนมบันมาแต่กทึ่งไหน บันจุ'1 



๖๘ 

แกย*,งไม่ได้คิดไว้ ว่าจะวางท่าอย่างไรใน^านะเช่นนั้ เพราะ 

ไม่นึกว่าเขาจะเล่นงานแกซึ่ง "I หนำ แค่แก.ก็ระว*'งด'วแกอยู่ ใครไป 

บอกเรื่องโง่ ๆ ให้แกพงไว้แล่ว ว่าแกอาจถูกยิงข้างหล่งได้ 

บญหาเรื่องเกี่ยวก*บท่องร่องทำให้จาเคนเคืองจ*'คจนกระทิงเกิด 

โวหารขํ้น “เปล่าหรอก แกนอนของแกคนเดียวแหละ” 

ซีมเมลสฅ๊ยิสช*กเดือด แค่จาเดนเดือดยี่งกว่าค่ องค่าให้จงได้ 

“แกไม่อยากรู้หรือว่าแกคืออะไร ใ หมาข*งไงล่ะ แกน*นแหละอำย 

ชาคิหมา ก''นคอยจะบอกแกมานานน*'กแล่'ว” 

กวามอีมเอิบในใจซึ่งเก็บไว้ด8งเดือน ๆ ได้ออกมาฉายอยู่เต็มน'ขน¬ 

ดาขณะที่ถ่มนาลายขากค่า “อำยชาติหมา” 

ฮิมเมลสฅ๊อสกล8นไม่อยู่ ระเบิดท่าง “ว่าย*'งไงนะอำยกนระยำ 

อำยมหาโจร ลกขนชิดล่นเท่าซิ ขณะที่จะพูดก*บนายทหารผู้ใหญ่” 

จาเคนกะพริบฅาอย่างข้า ๆ “แกไปวงของแกเอง 

ฮิมเมลสฅ๊อล่ 

สิมเมลสฅ๊อสน8นเต็มไปควยข้อบ'งกไเของทหารบก พระเจ้าไก- 

1)) 

เซอร์เองก็ระถกคุหมี่นยี่งไปกว่าแกอีกไม่ได้ “จาเดน ฉํ'นสง่แก่Iน^าน 

ที่เบนผ้บังค*บบ'ญชาเหนือแก ยืนขั้น!” 

“แล่วจะเอาอย่างไรอีกล่ะ” จาเคนกล*บถาม 

“แกจะทำดามกำสงฉนหรือไม่ ใ” 

จาเดนฅอบกำสำค*'ญโดยไม่รู้ด*'ว และเวลาเคียวก*'นน8นก็กระพืฏ 

กางเกง 

“ล่นจะดองเอาแกขั้นศาล” สมเมลสฅ๊อสดุใหญ่ 



ฟ่อ 

เราคูแกเคนหายไปทางที่พำนายทหาร เฮย์ก้บจาเคนฮาก้นอย่าง 

สนํ่น เฮย่หำเราะเสียจนขากรรไกรก้าง ลกขั้นยืนปากอ่า-หนำเสีย 

อลเบอร์คก้องคบเข่าทีหนึ่ง จึงเรียบร้อยอย่างเคิม 

กํควิฅก “นี่ก้าม*นไปพ้องเข่าละก้อ ม*นร้ายเอาการอยู่นะ” 

“แกนึกว่าม*นจะไปพ้องหรือ ใ” จาเดนถาม 

“แน่นอน” ข่าพเจ*าฑอบ 

“อย่างนอยแกก้องเข่าคะราง ๕ ว*น” ก’คพก 

แก้จาเดนไม่ฅกใจ “เข่าตะราง ๕ ว*นก็'ไค้พำ ๕ ว*น 

“เออ ก้าเขาส่งแกไปข*ง์ที่บอมล่ะ ใ” มลเลอร์ถาม 

ก็เท่าก*บว่าสงครามหยุคไป ๕ ว*นสำหรบก้นน่ะซี” 

จาเดนไม่ใช่คนเจำทุกข์ เขาไม่วิฅกอะไรนำ เขาลุกขนเดินไป 

ก*บเฮข์และเลียร์ เพ้อมิให้นายทหารซึ่งกำก้งหวเสียมาพบเข่าท่นที 

* * * 

มุลเลอร์ย*งไม่จบ เข่าซถามกร๊อปอีก “อำเบอร์ค ก้าแกได้อย่ 

นำนเดี๋ยวนึ่ แกจะทำอะไร” 

กร๊อปสบายใจแก้ว และอยากจะอะลุ้มอส่วย 

“เออนี่ เราอยู่ควยก้นกี่คนนะ ในชนที่โรงเรียน’, 

เราลองนบ ในจำนวน ๒0 กน ฅายไปเสีย ๗ บาดเจ็บ ๔ 

ฌ็1นนำไปกนหนึ่ง รวมเบน ©๒ กนควยก้น 

“สามคนได้เบ็๋นนายทหาร” มุลเลอรพูด “แกนึกไหมว่าพวกนี่ 

เขาจะยอมให้ก้นฅอเร็กข่มหมูอีก” 

เราไม่นึกเช่นนี่น เราเองละเบนไม่ยอมแน่ๆ ละ 



๓)๑ 

“ที่เรียก'ว่าเนอเรื่องสามชน!นเรื่องวิลเลียมเฅลนี่นหมายกวาม'ว่า 

กระไร'?” กร๊อปเอ่ยถึงวิชาที่โรงเรียน พลางหำเราะ 

“ความมุ่งหมายของการประชุมวินตกวีที'เกอฅิงเกนนน คือ 

อะไร ?” มลเลอร์ถามขนบางอย่างจริงจำ 

“พระเจาชาลล์ห์วิลานมีลูกกี่คน” ขำพเจำถามบาง 

“ โบแมร์ แกจะทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยฅลอคขีวิต ” 

มลเลอร์ว่า 

“การรบที่ซานา ไค้กระทำก้นเมื่อไร?” กร๊อปอยากรู้ 

“แกมนขาดความเพียรในเรื่องการเรียน คร๊อปนํ่งลง สามลบ 

1..” ขำพเจำพูด 

“ลิเกอร์ก้ส เห็นว่าดำแหน่งอะไรสำค*ญที่สุคในการแผ่นดิน” 

มุลเลอริถามพลางทำพีว่าถอคแว่นฅา 

“เออ เขาว่ายำไงก้นแน่ ‘เรา เยร่ม*นกลำพระเจ'าแฅ่ไม่กลำ 

ใครๆท*งํ้ทมดในโลก’ หรือว่า เราพวกเยรม*นกลำพระเจำแด่... 

ขำพเจำฅํ้งบญหา 

“เมลเบอร์น มีพลเมืองเท่าไร?” มลเลอร์ถาม 

“นี่แกจะหากินไค้อย่างไร ถำแกดอบไม่ไค้” ขำพเจำถามอำ- 

เบอร์ตอย่างดุๆ 

วิชากวมรู้เบึ๋อข ๆ พรรค์นี่เราจำไค้นำยเฅ็มที และยำไงก็ฅาม 

ไม่เกยให้ประโยชน์ต่อเราแม้แด่นำย ที่โรงเรียนไม่เห็นมีใครเคยสอน 

ให้เราจดไม้ขีดไพ่ในเวลาพายุ หรือสอนให้เราก่อไฟควยพืนเบขก ๆ 

หรือสอนเราว่าให้แทงขำศึกที่ทำงดีกว่าที่อื่น เพราะคาบปลายบีนไม่ 

เขำไปขดก้บซี่โกรง 



๓)1อี3 

มุลเลอร์กล่าวอย่างตรอง ฯว่า “ไม่เห็นมีประโยชน์อะไร เรา 

จะคองกล*บไปนง์ในหำงเรียนอีกเสียแล่วหละ” 

ขำพเจาเห็นว่าเรื่องน1นมไเนอกประเค็น “เราอาจได้เถ้าสอบ 

ไล่เบนพิเศษ” 

แก่น'นม*นึก็ฅืองเฅรียมตำเสียก่อน และถาได้ผ่านแลว แล,ว 

ย*’ง์ไงล่ะ ใ ชีวิตของนำเรียนม*นก็ไม่วิเศษอะไรนำหรอกถ้าไม่มีเงิน 

แลว ม*นก็ถ้องทำงานหนำคันเกือบตาย” 

“ทันก็ย*งคีหรอก แก่ไอ้ที่เขาสอนคันทันก็เบึอยทงหมคน่ะ 

แหละ”คร๊อปสน*บสนุนถ้าพเถ้า “ผู้ที่เกยมาที่นี่แลวจะไปถือเอาวิชา 

เหล่าน1นเบืนจริงเบนถ้งไปไค้อย่างไร” 

“ถึงกระนึ่นแกก็ถ้องทำงานไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง” มุลเลอร์ 

กล่าวราวคับว่าเบ็๋นคัวคันตอเร็กเอง 

คัลเบอร์ฅเอามีคแคะเล็บพวกเราแปลกใจว่าทำไมจึงเกิดจะทำ 

สวยขั้น แก่ที่-จริงเขาแกะ ไปย*'งงนเอง ขณะที่ตรีกฅรอง เขาวางมีดแถ้ว 

กล่าวก่อไปว่า 

“นํ่นน่ะซี คำ เคเตริง และเอยก็จะกลบไปทำงานตามเดิม 

เพราะมีงานอยู่แถ้ว ฅาฮิมเมลสฅ๊อสก็เหมือนคันแต่เราไม่เคยมีคันเลย 

เราจะไปเถ้าที่ไหนติดเล่า ภายหล*งที่มาอยู่นี่แถ้ว ใ” เขาชมีอไปทาง 

แนวรบ 

“เราจะถ้องมีรายไค้เบ็่นพิเศษ ถ้าย*งงนเราจะไค้ไปอาศ*ยอย่ใน 

บาได้ฅามลำพิงเรา” ถ้าพเถ้าพูด แลวนึกอายในความดิดนึ่ทันที 

“แก่มน-จะเบนยงไงแน่,หนอ เวลาเรากลบไปแถ้ว” มลเลอร์ 

พิศวง แก่กระพิงมุติเลอร์เองถ้งนึกวิตก 
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คร๊อปขกไหล่ “ไม่รุ้ละ ขอให้ได้กล*'บไปเสียก่อนเถิดแลวเรากรู้ 

จะไม่มีวนได้กลบ” 

“เวลาก*'แน้กลึงเข้า'นะ อำเบอร์ด” ข้าพเจ้ากล่าวขนภายหล*ง 

ที่ไค้เงียบก‘นไปคร่หนึ่ง พลางเอนหล่งลง “เวลาก่นได้ยินคำว่าสงบ 

ศึก ม*'นแล่นจ๊คไปสู่สมองย*'งไงชอบกล และถ้าเวลานี่นมาถึงจริง 

ก่นนึกว่าก่นคงจะทำอะไรอย่างพิสดาร อย่างแผลงร้ไหมล่ะ ให้สาสม 

ก*บที่ก้องมาลำบากอยู่ที่นี่ แต่กนยงนึกไม่ออกว่าจะทำอะไร ที่ก่นรู้ 

ก็คือไอ้เรื่องที่เกี่ยวก*'บการอาชีพ การศึกษาและเงินเดือนพรรค์นม*’น 

ทำให้ก่นกลื่นไส้ ก่นไม่เห็นทางอย่างไ รเลย ไม่เห็นเลยอ*ลเบอร์ฅ” 

ทุกสิ'งทุกอย่างคม*'นยุ่งเหยิงและหมดหว*'งขนท*'นที กร๊อปก็รู้สึก 

เช่นเคียวก่น “สำหร*'บพวกเราม*'นคงลำบากไม่ใช่เล่นนา แต่ทาง!ก้น 

ไม่เห็นมีไกรเขาวิตกวิจารณ์อะไรก่นนำ สองบอยู่ก*'บลูกกระสุนและ 

ลกระเบิด ใครเลขจะปลดฟลื่องไปให้พ*'นได้อย่างก’'บปลดถงตีน” 

เราลงความเห็นพรำมก*'นว่า ม*นเบนเช่นนึ่สำหร*บทกคนไม่ใช่ 

สำหร*'บพวกเราที่อยู่นี่เท่าน8น แต่ทุกแห่งหน สำหร*'บทุกกนที่มีอาย 

ร่นราวคราวเรา บางคนก็ลำบากมาก บางคนก็ลำบากนำย เบนโชค 

วาสนาของคนในว*'ยเรา 

อำเบอร์ฅสรุปความว่า “ สงครามไค้ทำลายเราเสียจนสนเชิง ” 

เขาพกถก เราไม่',บนหนุ่มเลียแลํว เราไม่ตำงการที่จะหยิบแย่งเอาโลก 



(^๔ 

เรากำลงจะหนี หนีจากฅำเราเอง หนีจากชีวิต เราอายุ®๘ได้ตง 

ค้นที่,จะรกโลกและรวิ‘เซ'วิตแลำ เรากล*บด*องยิงม*นเสียจนแหลกไป 

ลูกระเบิกลกแรก เสียงระเบิดกร,งแรกได้ระเบิดในกวงใจเรา เราถูก 

ตดขาดจากการงาน จากการกระดือรือร่นจากกวามเจริญ เราไม่เซอ 

ในสีงเหล่านี่ค้อไปแค้วิ เราเชื่อในการสงกราม 

'เ/ ^!/ 

^ *^?' ^ 

ที่พำนายทหารแสดงอาการจ1าละหวน ที่ยิมเมลสต๊อสจะไป 

เอะอะอึกกะทึกขั้น ในจำพวกที่เดินออกมา ตา'จ่านายสิบอ้วนวิ1งนำหนำ 

แปลกแท้ "I ที่จ่านายสิบผู้จ่ายเบยเลยงรปร่างค้องอ*วินเสมอ 

ฮิมเมลสฅ๊อสเดินฅาม ท่าทางกระหายที่จะแก้เผ็ด เกือกเบนม*น 

อย่ในแดด 

เราลุกขั้น 

“จาเคน อย่ไหน ใ” ท่านจ่านายสิบถาม 

ไม่มีใครรู้ดามเกย ฮิมเมลสฅ๊อสมองดเราด*วิยกวามโกรธเดิมที่ 

“พวกแกรู้ดีทีเคียว แกไม่ขอมบอก จริงไหมล่ะ พกมา! ” 

ดาอ*วินมองหาอย่รอบ "I แฅ่ก็ไม่เห็นจาเดน แกลองวิธีใหม่ 

“ให้จาเคนไปรายงานตนเองที่ๆพำนายทหารภายในเวลา ๑ 0 

นาที” แค้วิกืเดินไปพรอ์มค้บอิมเมลสฅ๊อส 

“ก้นกิดว่าคราวหนำที่เราจะค้องไปขึงลวดหนาม ก้นเห็นจะค้อง 

ปล่อยลวดสำ ๒-- ๓ ขดให้ฅกท่บดนอีดาชิมเมลสด๊อส” คร๊อปออก 

ความเห็น 

“เรากงไค้สนุกก้นใหญ่ละกบอีฅานี่” มลเลอร์ห่วิเราะ 



นี่แหละกวามหว้งของเรา คือต่องต่าให้อำยบุรุษไปรษณีย์คนนี่ 

หายอวคคี 

ขาพเต่าเขาไป'ในที่พ*ๆ แล้วบอกเรื่องให้จาเคนทราบ เขาเสย 

เบดหนีไป 

เรากงน,งๆนอนๆเล่นไพ่ล้นไปอีก เพราะไม่มีอะไร เราก็ไค้ 

แต่เล่นไพ่ ค่าล้น แล้วก็รบ 

ครึ่งชิวโมงภายหลำ ฮิมเมลสฅ๊อสกลบมาอีก เราทำไม่รู้ไม่ช 

แกถามถึงจาเคน เรายกไหล่ 

“พวกแกไปหาตำมาให้ไค้คืกว่า” แกว่า “นี่ไม่ไค้ไปหาล้น 

หรอกหรือ” 

กร๊อปเอนหล*งลงบนหแก้แล้ว-ว่า “คณเคยมาที่นี่บำงแล่วหรือ 

ยำ” 

“น์นไม่ใช่ธุระของแก” อิมเมลสฅ๊อส ฅอบ “ล้นต่องการให้ 

ตอบกำถามของฉํน” 

“ได้ซี” กร๊อปลุกขนยืน“มอง?า โน่นแน่ะ เห็นไหมเล่าเมฆชาวๆ 

เล็กๆน'นแหละ คือบนต่อสู้เครื่องบิน เราไปทื่นีนมาเมื่อวานนี่ ฅาย 

๕ คน บาคเจ็บ ๘ กน แหม สนุกจำ คราวหนำล้าคุณมากบเรา ก่อน 

ที่พวกนี่น'จะตาย มนจะต'องมาหาคุณ ชิดล้นเต่าแล้วถามว่า ‘ผมตาย 

ได้หรือยำครบ ไค้!ปร?าเถิดผมล่มไค้หรือขำ’ เราคอยกนอย่างกณ 

มานานแล้วละ” 

ครืนแลวคร๊อปก็น่งลง ผายฮิมเมลสต๊อสหนีหายไปราวล้บดาว 

หาง 

“ห1องขำ ๓ ว'น” กำ)พยากรณ์ 



“กราวหนำก'นจะปล่อยของห้นบ้างละ” ขำพเจำพูดก'บอลเบอร์ต 

แค่เรื่องมนก็จบก้นเพียงเท่าน็ คดีไปถึงศาลในตอนเย็น ใน 

ห้องพี,กนายทหาร นายร*!)ย โทเบอรติงของเราน'งบ'ลห้งก็เรียกเรา 

เข่าไปพีละกน 

ขำพเจ่าห้องเข่าไปเบ้นพขาน และอธิบายสาเหตุที่จาเดนกระห้าง 

กระเดื่อง 

เรื่องการเยี่ยวรดที่นอนให้ผลดีมาก ฮมเมลสก๊อสถูกเรียกเข่าไป 

พีงที่ข่าพเจ่าเล่าอีก 

“จริงดามเขาว่าไหม” คุณรอยโทถาม ฮิมเมลสฅ๊อส 

แกพยายามจะหลีกคำถาม แค่ในที่สุดก็ห้องยอมรบสารภาพ 

เพราะคร๊อปก็มาเล่าเรื่องเช่นเดียวกนอีกคนหนึ่ง 

“ก็ทำไมไม่มีใครมาพองเมื่อเวลาน8น” คุณรอยโทถาม 

เราเงียบ ท่านก็ควรจะรู้ดีอยู่เองแห้วว่า การพีองในกองท'พ 

มีประโยชน์เพียงใด ไม่ใช่เบ้นของที่ทำก'น กวามจริงท่านก็ทราบดี 

เลขบรรยายให้ชิมเมลสฅ๊อสพีงอย่างช*ดเจนว่า สนามรบไม่เหมือนก'บ 

สนามห*ค ทีน์ถึงกราวจาเดนถูกเทศนาเสียยืดยาวก'บถูกห้กบริเวณ ๓ 

วน ท่านขยิบตากบคร๊อปแห้วลงโทษก'กบริเวณ © ว*น “ช่วยไม่ไค้” 

ท่าน“/'เดอย่างเสียใจ ท่านเบ1นคนดไม่ใช่เล่น 

การห้กบริเวณน1นออกจะสบาย เขตที'กำหนดให้เคยเบ้นเห้าไก่ 

แค่ก่อน พวกเราอาจไปเยี่ยมคนโทษได้ เรารู้ว่าจะห้องทำอย่างไร 

แค่ห้าถกข'งแห้วเหนจะห้อ์งอยู่ใต้ถุน 

แค่ก่อนนํ้เฃ เใช้:วิธีม*ดติดกบค่นไม้ แค่เดี่ยวน์ห้เมเสียแห้ว ว่า 

ไปเขาก็เตยงดูเราเหมือนคนพอใช้ 



0ใ) ๓) 

ชํ่วโมงหนึ่งทีหบัง จาเดนก*บกริอปก็เชำไปอยู่หล'งรวลวดหนาม 

พวกเราพาก*นไปเยี่ยม จาเดนปราศร*ยกบเราอย่างดี เลยเล่นไพ่บันไป 

จนดึก จาเคนชนะเรื่อย ม*นเคราะห์ดีจริง 

จ้& บั- ร์& 

พอเราเลิกบันไปแลำ คำพูดบับชำพเจำว่า “ยงไง อยากกิน 

ห่านย่างไหมเล่า” ชำพเจำเห็นคำย 

เราบี่นขนรถขนกระสน เสียบุหรี่ซิกาแรฅ ๒ ตำเบ็๋นค่าโคยสาร 

กำจำที่ใด้คี เจำห่านนี่เบ็๋นของกองบังก*บการกรม ชำพเจำฅกลงเบนผู้ 

ไปจ*บห่านตามกำแนะนำของกำช์ กอกห่านอยู่ภายในกำแพง ประตุ 

มีกลอนขำไว้นิดเดียว 

กำยกขำพเจำชั้น ชำพเจำเอาเบัาเหยียบลงบนมือเขา แล่วบี่น 

ชำมกำแพง คำคอยระบังอยู่ชำงล่าง ชำพเบัาคอขอย่สำครู่หนึ่งเพื่อ 

ให้นำน์ฅาชินกำความมืด ครื่นแลำจึงมองเห็นกอก ชำพเจำค่อย บุ 

ย่อง.ชำไปใกล้ ยกกลอนชั้นแลำเบี่ดประตุมองเขำไปเห็นสีขาว บุ อย่ 

๒ แห่ง แย่จริงมีห่าน ๒ คำ บัใขำพเจำกวำเชำอ้วหนึ่ง อำยอีกบัว 

หนึ่งบันก็จะรำงเอา บัองรวบบันทงํ้กู่เถ้ารวดเร็วบันการก็กงสำเร็จ 

ขำพเจำกระโดดเชำไปควำไค้บัวหนึ่งแลำก็อีกบัวหนึ่ง ธย่าง 

กนบำ ขำพเจำจบบัวบันชนเขำบับฝาจะให้บันมึน แค่ที่จะไม่แรงพอ 

อำยสำว้บันบัองและคนกระพือดีนกระพือบี1ก ขำพเจำต่อล้อย่างสด 

กำบัง แต่แม่เจ’าโบัย อำยห่านนี่บันเตะแรงอย่างงเจียวหนา บันดีน 

เสียจนชำพเจ่าเซ ในที่มืดเช่นนี่ อ้ายสีขาว บุนี่ชํงดน่ากลำจริง แขน 

ขำพเจ่าดูเหมือนจะกลายเบนบี่กไป ซำทบัวว่าจะลอย วาวบับว่าถือ 

ลกบอลลูนไว้แน่ะ 



๓)^ 

ที่นึ่เสียงเอะอะก็เรีมขํ้น อาขตำหนึ่งม*นทาย,ใจถนด เริมรอง 

ดังสน'นราวกบนาฬิกาปลก ก่อนที่ข้าพเข้าจะทำอะไรไค้ มีอะไรเขามา 

ไม่ทราบ ข้าพเจ้าถูกชนเล่นเอาลงไปนอน ไค้ยินเสียงคำราม อ,อหมา 

ขำพเจ้าห*'นหนำไปมองมี!แ ข้นจะกระโดดเข้าดะกรุบกอ เลยดองนอน 

นึ่งเอากางข้นเสอไว้ มีนหมาชนิดบลคอก มนมาน'งลงข้าง ๆ ข้าพเจ้า 

แด่ถำข้าพเจ้ากระคุกกระดิกมีนก็คำราม ข้าพเข้าตรอง ต็งเดียวที่กวรทำ 

ก็คือพยายามหยิบบนพก และท1งนึ่ก่อนที่ใครจะมาถึง ค่อยๆยื่นมือ 

ทีละน้อย รู้สึกว่าเวลาผ่านไปดงครึ่งชวโมง ล่าไหวดำสกหน่อยก็ได้ 

ยินเสียงคำราม ข้าพเข้าต่องนอนนิ'ง แล่วค่อย ๆ พยายามไปใหม่ 

ในที่สดพอหยิบบนพกถึง มือก็ข้กสน ข้าพเข้าดองกดลงไปกไ]พน และ 

พดก*บดำเองอยู่ในใจว่า ยกบนขนยิงก่อนที่อำยหมามีนจะตะครุบ 

แลำดองรีบลุกขน 

ข้าพเข้าสูดลมทายใจอย่างแรง ระง*บสติอารมณ์ค่อยสงบแล่ว ที่น้ 

ชำ ๆ กลํ้นใจ่ยกบึนยิง อำยหมารองแล่ว่กระโดดหนีไปทางหนึ่ง 

ข้าพเข้าวี่งไปที่ประฅ หกกะเมนดับอายห่านเข้]โครมใหญ่ในชำเวลา 

ดันรวดเร็วข้าพเข้ากวำไค้ตำหนึ่ง เหวี่ยงมีนข้ามกำแพงไป ดำเองก็ 

บี่นข้าม พอดิก*บที่,ข้าพเข้าขํ้น้โปอยู่บนกำแพง อำยหมาลุกขนไค้อีกแล่ว 

กระโคคๆะกดข้าพเข้าอีกให้จงไค้ ข้าพเข้าก็ลงอีกทางหนึ่งอย่างรวด 

เร็ว-คํฅจไ]ห่านไว้กอยทำอยู่แลว พอเขาเห็นขาพเจา เราก็วี่งเบี่ด 

ไปเลย 

ในทสดเรา'หยดพกหายใจ 'เด ท่านน่นดายแล่ } ดัดเข้จุดการ 

เรา?!งใจจะย่างข้นเคยไม่ปลุกให้ใดรรู้ ขาพเข้าไปหาเดาหาไม้มาจาก 

ที่ดัก เราค่อย ๆ คลานเข้าไปในโรงเล็ก ๆ ซี่ง'ทงรางอยู่ ซึ่งเราเกย 



๓) 

ใช้สำหรำเการพรรก์น หนำค่างบานเดียวทีมือยู่ ก็มีม่านกำบงอ?ยู่อย่าง 

มิดชิด มืที่กลำยๆเฅาไฟ มีเหล็กวางขวางบนสัอนอิ^ เราจุดไฟขน 

สัค ถอนขนห่านแลำจึงช์าระจนสะอาด ขนนนรวนรวมไวีทางหนง 

กิคจะทำหมอนสำสองใบจะเขียนไวว่า “นอนน'ม ๆ [ด้ลกระเบิด” 

เสียงบินที่แนวรบแทรกเขามาถึงเรา แสงไฟที่เฅาส่องหนาเรา 

เงาไปเท่นอฆ่คามฝา บางทีเสียงระเบิดแรงหน่อยกระท่อมก็กระเทือน 

เห็นจะเบ็1นลกระเบิดที่งจากเครื่องบิน กรงหนึ่งเราได้ยินเสียงรอง 

คงโคนใครเข้าสำแห่งหนึ่ง 

เสียงเครื่องบินล่ง เสียงแฅ๊ก ‘ๆ ของบินกลก็สนํ่นขั้น แค่แสง 

สว่างไม่มีที่จะลอดไปจากกระท่อมของเราได้ 

เรานึ่งอยู่คำยกไเสองค่อสอง สัคกำ]ข้าพเจ้าสองกนใส่เสั้อปอนๆ 

กำล่งย่างห่านอยู่ในเวลาคึก เราไม่พดกํนมาก แค่ข้าพเจ้าเชื่อว่าเรา 

กลมเกลียวสันดีเลียยิงกว่าก่ร่กอีก 

เราเบินกนอยู่สองคน ประกายเล็ก ๆ แห่งชีวิฅ ขางนอกคือ 

ความมีด และวงเวียนมฤค?! เรานึ่งอยู่บนขอบอำแฅ็มไปดำยภำ 

นาม*นหยดจากมือของเรา ทำใจเราอยู่ใกล้กนที่สุด เวลานึ่ก็เหมือนกำ] 

ภาพแห่งห่องนึ่เหมือนล่น มืความมืดความสว่างซึ่งเกิดจากกวามร้สึก 

ชองเรา เหมือนกำ]ดวงไฟนอยที่ให้แสงนึ่ เขาก็ไม่รู้จำข้าพเจ่า 

ข้าพเจ่าก็'ไม่รู้จำเขา แค่ก่อนนึ่เราไม่ควรจะมืความคิดร่วมล่นเลย 

สักนิดเดียว แค่เดี๋ยวนึ่เรามานึ่งอยู่มีห่านอยู่ระหว่างเราฅำหนึ่ง ร้สึก 

ว่ากลมเกลียวสันเบินที่ขิง เราสนิทสนมสันเสียจนไม่ล่องพดกำแลย 

ถึงห่านจะยำอ่อนและอำน การที่จะย่างมำเให้สก ๆ ก็ล่องกิน 

เวลานาน เพราะฉะน1นเราล่องผลำสัน คนหนึ่งกอยหนมำเไป ขณะ 

ที่คนหนึ่งนอนหสับ กลีนเริมจะมีขนแสัว 
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เสียงภายนอกร้สึกว่าดงชน อันเขำไปลย่ในกวามผนของขาพเจา 

แต่มนกยงอยู่ในความทรงจำครึ่งหล'บครึ่งตื่น ขำพเจ่ามองดก*ฅยกชอน 

ขืนจุ้มลงไปในกระทะ ขำพเจ่าร*กเขา ร*ใ)บ่าเขา รักหนำอันแหลมและ 

ในเวลาเคียวกไเนำเขำพเจ่าเห็นบาเห็นดวงดาวอยู่ขำงหลำเขา และ 

เสียงอนหวานชี่นพคออกมา นำกวามสงบมาให้ขำพเจ่า ทหารผู้ใส่ 

เกือกอันโคกาดเข็มขดและแบกเครื่องหลำเดินดามถนนซึ่งอยู่ตรงหนำ 

ใต้พาสูงลืมง่ายและนํอยครํ้งนํกที่จะมืทกข์ เดินเรื่อย*'ๅไป ใต้พากนำง 

ใหญ่อันเค็มไม่ดำ ยกวามมืดมน 

ทหารอัวนํอยก*บเสียงอันใสสดชื่น และนำใครจะมาปลอบหรือ 

เนำโลม ก็ยากที่จะเขำใจ ทหารน้มืเกือกโด และหำใจบด ซึ่งเดิน 

เพราะว่าใส่เกือกโด และได้ลืมสี่งอื่น ท ที่งสนนอกจากเดิน เลยขอบ 

พาไปทางโนนมีประเทศอันเค็มไปคำยคอกไม้ ประเทศอันสงบราบรื่น 

จนกระทำเขาอยากจะรองไห้ อันมีภาพบางอย่างซึ่งเขายำไม่ลืม เพราะ 

เขายำไม่เกยได้พบ การอันรวนเร-แฅ่ก็ได้อันตรธานไปสำหรับเขา 

เสียแลำ ฤคูรัอนที่งํ้ยี่สิบของเขาไม่ได้อยู่ที่นํนดอกหรือ โ 

หนำขำพเจ่าพยกไหม ขำพเจำอยู่ที่ไหนอัน อัด ยืนอยู่ตรงหนำ 

เงาคำเขาใหญ่โตราวอับรักษ์ ชะโงกมาปกคลุมขำพะจำดำก*บ,จะพิอักษ์ 

รักษาไว้ เขายั้มแลำกลไ)ไปที่เตาไฟ 

แลำเขาพูดว่า “สุกแลำ” 

“งนหรือ อัด’’ ขำพเจำสุกขนตรงกลางหอง ห่านสีเหลืองฉาย 

แสงเบนอัน เราหยิบซ่อมพไ!ได้และมีดพกออกมา ต่างก็อัค์ขาห่าน 

ไปคนละขำง เครื่องประกอบของเรามีขนมบงหลวงจ่ายซึ่งใช้จํ้มลง 

ไปในซ๊อส เรากินอันชำ ๆ อย่างผู้ชำนาญทางอาหาร 



“รสชาคเบนย้งไง กิ?ใ,, 

“อร่อยดี ของแกเล่า” 

“เรี่ยม เที่ยวก้ฅ” 

เราเท่ากไ]ว่าเบนพี่น์องก้น เลือกกินเอาแต่เนอชนดีๆกร่นแก้ว 

ขำพเก้าสูบซีกาแรด ก้ฅสบซิการ์ ห่านก้งเหลืออีกเบนกอง 

“นี่ กิไ! เห็นเบนยำไง เราเอาไปให้กิร๊อปก*บ,จาเคนส*กหน่อย 

ดีไหม ใ” 

“แน่นอนละ” 

เราก้ดห่านออกมาช้นหนึ่ง ห่อก้วยกระคาษหน'ง์สึอพิมพ์ที่เหลือ 

คิดว่าจะเอาไปที่ ๆ โก้ก กิไาหำเราะ แก้วพุคลอย ๆ ว่า 

“เออแก้วจาเดน ล่ะ” 

ขำพเก้าเห็นคำย เห็นจะก้องเอาไปให้เขาก้งหมด 

เราเดินออกไปก้งเก้าไก่ เพื่อไปปลุกพวกนี่ขน แต่ก่อนนี่นเอา 

ขนห่านห่อเสียเรียบก้อย 

กิร๊อปก้บจาเคนเห็นเราเบ็1นผู้วิเศษ แก้วก็ลงมือกินก้น จาเคน 

สองมือถือบก ปากก็แทะไปคึ่มนาจํ้มในหก้อ แก้วเสียปาก 

“กไเจะลืมบญกณแกไม่ไค้เลย” 

เรากก้บไปที่1โก้ก พาสูงก้บควงคาวปรากฏขํ้นอีกกร1งหนึ่ง 

แสงเงินแสงทองใกล้จะมา ขำพเก้าผ่านไปใค้นน ทหารเกือกโฅก้บ 

ก้องเต็ม ทหารนอยในเวลาใกล้อรุณ ขาง ๆ ขำพเก้ามีรปร่างก้น 

ใหญ่โฅของก้ฅสหายก้ก 

* 



บทที่ ๖ 

มีเสียงลือกิน,ว่าจะมีการเข้าดี เราฅ้อ่งขนไปแนวรบเร็วขั้นกว่า 

ที่เกยสองวน ในระหว่างทางเราผ่านฅึกที่เกยเบนโรงเรียนแฅ่ถูงยิง 

เสียแหลก ข้างผนังดึกมีหีบใส่ศพวางซ่อนกินเบนกำแพงสองชน 

หีบเหล่านี่ทำดํวยไม้สีเหลือง ไม่ไค้ข้ดหรือดกแห่งอย่างใดแดพนหีบ 

ใหม่เอี่ยม ย่งมีกลี่นไม้กลืเนบาฅิคอยู่ จำนวนอย่างน่อยเห็น,จะถึงร่อย 

“แหม เขาช่างเฅรืยมสำหรบการเข้าฅีดีจริงนะ” มุลเลอร์กล่าว 

อย่างแปลกใจ 

“นี่แหละ สำหรบพวกเรา” เคเฅริง บ่น 

“อย่าพูดบ้า ๆ ไปน่ะ” คดพูดอย่างเคือง 

“อำขหน่าอย่างเรามนได้ใส่โลงก็เบ็'นบุญน่าซี” จาเดนกล่าว 

“อายร่างอย่างเรามีนก็ได้แต่ห่อผำเท่านี่นแหล: เะ 

กนอื่น ๆ ก็พลอยพูดเล่นกินบ้าง เบ็่นการพูดเล่นที่'ไม่ส้คี แต่ 

จะทำอย่างไรได้ โลงผีพวกนี่เขาทำไว้สำหริบเ ราจริง บุ อย่ากล'วเลย 

การจํคเช่นนี่เขาดองนบเบ็๋นเยี่ยม 

ข้างหนาเราทุกสิงทุกอย่างกำลงจะค่อย บุ เดือด คืนกินแรก 

เราพยามพงคูเหตุการณ์ เมื่อเวลาเสียงอื่นค่อยสงบลง เราอาจได้ย๊น 

เสียงรถบรรทุกขางหลงแนวขาศึก แล่นกินสนนดลอดจนถึงเวลาเข้า 

(กิตบอกว่าข้าศึกกำลงนำ!ท,หารขืนมาเ'ที่มเดิม ทํงทหารที่งอาวุธที่ง 

กระสุน ไม่ใช่ว่าขน!ปดอก 
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บนใหญ่ของอำกฤษก็ได้รไ]กำล่งเพีมขน ซึ่งเราทราบได้ท,นที 

อย่างน็อยมีมาอีกซึ่ง ๑00 กระบอกทางขวาของโรงนา และขำงหล*ง 

แนวต่น่สนก็มีบนสนามเพลาะ นอกจากนี่นยำมีบืนรำย ‘อุ ของ 

ฝรํงเศสอีก 

พวกเราขว*ญไม่สู้จะด้ มาอย่ในสนามเพลาะได้เพียง ๒ ชวโมง 

ก็ถูกกระสุนบนใหญ่ของผายเราเองยิง นี่เบนกรํงที่ ๓ ภายในเวลา 

๔ สไ]คาห์ ถาเบ็1นเพราะเล็งผิคก็ไม่มีใครว่าอะไรดอก แต่นี่เบน 

เพราะลำกล่องบนมไเสึกเกินไปต่างหาก การยิงก็เอาแน่ไม่ได้บางที 

ก็มาฅกในแนวเราเอง กืนนี่กนของเราถูกบาดเจ็บไป ๒ กน 

แนวรบเปรียบเหมือนกรงขํงเรา ซึ่งเราจะต่องซึ่ง ตากอยสีง 

ซึ่งบงเกิดขน เราอยู่ใด้ฅาข่ายของกระสุนวิถี และมีชีวิตอยู่ได้ก็คำย 

กวามไม่แน่นอนอะไรเลย เหนือเราโชกชะตาราศรีกำล่งบิน ล่ามี 

กระสุนมาเราก็ได้แต่มุดหำลงไปเท่านี่นเอง เราไม่ร้หรือคาคคะเน 

ไม่ได้ว่ามนจะไปฅกที่ไหน 

โชกชะฅานี่แหละที่ทำให้เราพนความวิตก เมึ๋อ ๒-๓ เดือน 

มานี่ ขำพเจ้านงเล่นไพ'อยู่ในอุโมงค์แห่งหนึ่ง เล่นอยู่ได้ลํถคร่ขำพเจ้า 

ก็ลกขํ้นไปหาเพื่อนที่อุโมงค์อีกแห่งหนึ่ง พอกลไ]มาอุโมงค์อไเแรก 

ก็ถกทำลายเสียหมดแล่ว กระสุนตกลงมาถูกจำๆ เขำน่คหนึ่ง ขำพเจ้า 

กลไ!ไปย*งอุโมงค์ที่ ๒ พอดีต่องช่วยเขาขุดดินอีก เพราะระหว่างนี่น 

อโมงค์ที่ ๒ ก็ได้ถูกกลบเสียคำยเหมือนกน 

เพราะฉะน*นมไเก็อย่ที่โชกชะตานี่เอง ที่ขำพเจ้ายำจะมืชีวิตอย่ 

ได้หรืออาจจะถูกยิง ในอุโมงค์ที่แน่นหนา ขำพเจ้าอาจถกขฎํ้ให้แหลก 

/' 
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ส่วนกลางแจ1ง ข้าพเจ้าอาจทานการยิงค1งสิบชำโมงโคขไม่เบนไรเลย 

ก็ไค้ ไม่มีทหารที่ไหนจะรอดไปไค้คงพ*นกรํ้ง แต่ถึงกระนนทหาร 

ทุกกนเชื่อในโชก และไว้ใจในชะคาของคนเสมอ 

* * * 

เราค้องระวงขนมบงของเราส’กหน่อย หนุชำจะชุมจำชนเมอ 

เร็ว ทุ น่ เพราะสนามเพลาะออกจะเค็มที ไม่ไค้รำษาก*นเพียงพอ 

เสียแลำ เคเฅริงบอกว่า นี่เบนลางว่าจะมีการจะยิงก'นใหญ่ 

หนุที่นี่น่าเกลียดเบ็่นพิเศษ ม*นอวนเอาจริง ชนิดนี่เราเรียกว่า 

หนุกินศพ หน่าฅาเกลียง ทุ คุน่าขยะแขยง เห็นหางยาวฌ็'นม*น 

ของม*นเข้าก็ชำคลื่นไส้ 

คุข้นหิวจำจริง แทบทุกคนถูกข้นแทะขนมบง คร๊อปอุฅส่าห็ห่อ 

ขนมบงไว้ในข้าก*นฝนแลำเอาหนุนหำนอน เลยนอนไม่หลไ]ถกหน 

ไฅ่หน่าโดยที่ข้นพยายามจะกิน เดเฅริงนึกว่าคำฉลากกว่าข้นเอาขนม 

บงแขวนเชือกหำยหล*ง์กา ตอนกลางคืนพอเราเอาไฟพีาเดินทาง 

ส่องคุ ที่ไหนได้ข้ายเชือกแกว่งไปแกว่งมา หนุฅำบาเร่อไปกร่อมอย่ 

บนขนมบงแลำ 

ในที่สุคเราข้องจำการก*บมันเสียที เราจะที่งขนมบงเสียก็ไม่ไค้ 

เพราะเราเกือบจะไม่มีอะไรกินในตอนเข้าอยู่แลำ เราจึงค่อย ทุ คำ 

เอาชนที่ข้นแทะแล่วออก เอามารวมข้นเข้ากองไว้กลางพน ทกคน 

ถืออาวธนอนเตรียมฅวกอย,ท เดเตริงคร๊อปและกำถือไฟพ้าเดินทาง 

เตรียมอย่พรำม สำครู่หนงเราไค้ยินเสียงวี่ง เสียงนี่คำขน ไค้ยินเสียง 

ผื่ตีนเบ็1นจ้านวนมาก ทันใคนนส่องไฟขนแลำทุกกนก็ฅีลงไปที่กอง 
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ขนมบง เสียงวี่งหนี ขนมบงกระจายไป ผลคีพอใช้ เราขว่างศพหนู 

ไปให้พ้นสนามเพลาะ แลวนอนคอยไปใหม่ 

เบ็๋นหลายกรํ้งเราทำเช่นเคียวก*นี ในที่สุดอ้ายส*ฅว์มํนรู้เท่าที่ 

มนจะได้กลิ'นเลือดม”นไม่มาอีก แต่ถึงกระน1นก่อนจะถึงเขำ ขนมบง 

ที่เหลืออยู่ก็ถูกม'นเอาไปจนหมดจนได้ 

1นดำน,ใกล้ๆก*น อ้ายหนูพวกนีช่วยก*,นรุมก*ด หมาด*วหนงาบ 

แมวอีก ๒ ฅว พอดายแก่ว ม*น,ก็เลยกินเลย 

ว*,นรุ่งขั้นมีการแจกเนยแข็งชนิด เอดาแมร์ คนหนึ่งฯได้รบ 

หนึ่งในสี่ของอ้อน ว่าไปทางหนึ่งก็น*บว่าเบื่นการดี เพราะเนยแข็ง 

ชนิดนึ่อร่อย แต่อีกทางหนึ่งดี,องนบว่าซวย เพราะเนยแข็งอ้อนกลม 

สีแดง ๆ นม*!กเบ็1นลางบอกเหฅุไม่ดี พอได้ร*บเหลำร*,มเขำด้ว่ยเราก็ยิ1ง 

รู้สึกเหตุไม่ดีมากขั้นอีก เราดื่มอ้นจนหมดแต่ไม่รู้สึกคึกค*,กแข็งแรง 

ขนเลย 

เบนหลายว*นเราไม่ฅองทำอะไรเลยนอกจากสงครามก*บหน 

กระสนกบลกระเบิคุชนิดขว่างด้วยมือมีมากขั้น เราเฅรียมล*,บจนกระ- 

ท*งคาบปลายบน เฉพาะผู้ที่ไค้ร*บดาบชนิดที่ทางสนเบ็่นพ้นเลื่อย อ้า 

ขำศึกจบใครถือคาบปลายบน'ชน้คนเข้'1 เขาม*กฆ่าเสียท*นที ทางด้าน 

ขำงนึ่ไค้ยินว่า มีผ้ไปพบศพของทหารผายเรา ๒- ๓ กน จมกถกด*ด 

นิยน์คาถกปะทด้าว่ยดาบปลายบื1นของ?'เวเอง ที่ปากและที่จมูกเขาเอา 

ขั้เลึ่อ?เย*คเสียเค็มจนหายใจไม่ออกฅาย 

ทหารใหม่บางกนได้ร”บคาบปลายบนชนิดนึ่เราด้องแย่งเอามา 

เสีย และให้คาบธรรมคาไปแทน 
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แค่เดี๋ยวนี่คาบปลายบนไม่ใช่พึนชองสำค*ญเสียแล้ว เวลาประ¬ 

จญบานเขาม้กนิยมใช้ลกระเบิคล้บพลวก*นเสียมาก พลวที่คม ๆ มน 

กะท*กร*ดกว่าและใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง นอกจากจะเอาไว้แทง 

ที่ใฅ้ลูกคางแล้ว ยํงเบนอาวธที่เหมาะสำหร*บพนและหน*กดีกว่าดาบ 

ปลายบื1น ล้าถูกที่ล้นคอกไ]บ่าแล้ว อาจลึกเขาไปถึงหนำอกก็ได้ ดาบ 

ปลาย!!นม*กจะไปติดกาผู้ที่เราแทงเสีย เราล้องเฅะและถีบศพสำหร*บ 

จะกึงออกจากล้อง และระหว่างน1นอาจถูกแทงเข้าเองก็เบึนไค้ 

นอกจากนนแล้วยไง่ห์กง'ายเสียคิว0 

พอเวลากลางคืนข้าศึกก็ส่งไอพิษ เราคิดว่าการเข้าดีของเขา 

กงจะดามมา เราใส่หนำกากนอนกอยอยู่ พรอมที่จะกระชากหนำกาก 

ออกในเมื่อแลเห็นคิว แค่จนกระทงเกือบรุ่งสว่างก็ย'งไม่มีเหตุการณ์ 

อย่างใด นอกจากแด่ได้ยินเสียงอ*นยํวเสนประสาท เสียงรถไฟ รถ 

ยนต์แล่น แล่นไม่รู้หยดหย่อนที่ข้างหล’งแนวข้าศึก เอ นี่เขาขนอะไร 

กนหนอ บนใหญ่ของเราก็ยิงอยู่เรื่อย ๆ แล้วทำไมถึงไม่หยด 

หนำตาเราแสดงกวามเหน็ดเหนื่อย เรากอยหลบฅาซึ่งก*นและ 

ก*น ‘'นี่แหละ กงเหมือนกไ]ที่แม่นาซอมม์ ดอก” ก*ตพูดอย่างน่ากล้ๅ 

“ที่นํนเราถูกระดมยิงตลอด ๗ ว*น ๗ คืน” ก*ดหมดสนกเสียแล้ว 

ตงแค่มาอยู่ที่นี่ นี่ก็น์บว่าเบนลางไม่กึ เพราะคํฅเบนกนคุ้นเกยกบ 

สนามรบดี และม*กจะไค้กลี่นล่วงหนำเสมอว่าการจะเบ็นอย่างไรล้อไป 

มีแต่จาเดนกนเดียวที่แสดงอาการพอใจว่าไค้รไเอาหารดี ๆ และไค้ 

เหล้ารไ]กิน เขาคิดว่า บางทีเราจะไค้กลบลงไปพ*กโดยไม่ล้องไค้รบ 

เสียคำขซา 
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ท่าทางก็จะเบนเช่นนึ่นเอาจริง ท ว*นแบัวบันเล่าผ่านไป ฅอน 

กลางคืนช่าพเจาไปทึ่ทึ่พื่งเหฅการณ์ ขางบนห*ว พลุต่าง ๆ พุ่งขืน 

พุ่งลง ช่าพเบัาน้องระบัดระบังตำอย่างเต็มที่ หำใจเน้น น"ยนึ่ตา 

ขำพเจำก็เผ่าแต่มองหนำบดพรายน้าของนาฬิกา เข็มไม่รู้จกเลื่อนสกท้ 

ความง่วงเช่ามาถ่วงอยู่บนหบังตา น้องกระดิกเน้าเล่นภายในเกือก 

เพื่อจะได้ไม่หล*บ ใม่มีเหตุการณ์อะไรตลอดจนมีกนเช่าไปผล*ด 

ขาพเจา นอกจากเสียงรถแล่นไม่รู้หยดทางหบังขำศึกตามเคย นานๆ 

เขาเราค่อยใจเย็นลงเล่นไพ่น้นได้เรื่อย ๆ เออบางทีเราจะเคราะห์ดี 

จริง ๆ กระม'ง 

ตลอดว*น พื่าเต็มไปน้วยลูกบอลลูนตรวจการณ์ มีเสียงลือกนว่า 

ขาศึกจะใช้รถรบและเครื่องบินร่อนตำ ๆ สำหร*บช่วยในการเช่าตี แต่ 

น*นก็ทำให้เราทึ่งน้อยกว่าที่เราได้ยินพูดถึงเครื่องฉีดไฟอย่างใหม่ 

เราตื่นขืนในตอนคึก แผ่นดินกระเทือน ลูกกระสุนมาตกเหนือ 

เราอย่างหนาแน่น เราเช่าหาซอกมุมเพื่อกำบังตำ กระสุนทึ่ฅกมามี 

เกือบทกขนาด ทุกกนต่างหยิบส'มบัฅิของตนขืนแลำมองแล่วมองเล่า 

เกือบๆจะทุกๆวินาที เพื่อให้แน่ใจว่าของยำอยู่ อุโมงค์ส*น. ราตรี 

มีแสงประกายพร่อมก*บเสียงกระหึ่ม เรามองคุก'นระหว่างทึ่มีแสง 

หน้าซีดเบัมริมผื่ปาก สีนหำไปตามบัน 

ทกกนรู้สึกว่ากระสุนบนขนาดหน้กกำบังทำลายสนามเพลาะ 

ขุดผน้ง ขุดพื่นคอนกรีต พอกระสนตกลงในสนามเพลาะนัดหนึ่ง 

เราอาจบังเกฅเสียงดูกน้าย ๆ บัฅว์บันตุร่ายกำบังตะกรุบอาหารของบัน 

บัวยผ่าตีนบันกำยำ พอตอนเช่าทหารใหม่บางคนหน้าเขียว'ซีดอาเจียน 

ไปกามกน เช่าพวกนั้ยํง์ไม่คุ้นเกยต่อการพรรค์นึ่ 



แสงสว่างค่อย ๆ มีขนทำให้แสงระเบิค'ซีดลง อรุณมาถึงแลว่ 

เสียงลูกระเบิกใฑ้คินปนไปกํบเสียงบน เว่าลกระเบิดใต้ดินนี่แหละ 

รายน'ก พอระเบิดเข*าที่ไหน พีนตินฅลอคทวบริเวณกลายเบ็1นหลุม 

อนกว่างใหญ่ ทหารที่จะว่องออกไปผล,ดเวรเดินออกไป พวกฅรวจ 

การณ์โซเซเว่ามา ว่วเต็มไปว่วยกวามโสโครก เน้อว่วสํ่น คนหนีง 

นอนลงเงียบ ๆ ในมุม ๆ หนึ่งแว่วกว่กอาหารออกมากิน อีกคน 

หนึ่งทหารกองหนนนึ่งสะอน ถูกไอลูกระเบิคทวาดลไ)ไป ๒ กร1ง แต่ 

ก็ไม่ไค้ร*บบาดเจ็บอะไรนอนจากขว่ญเสีย พวกทหารใหม่ว่องดูดากนน้ 

เราว่องกอยระว่งเพราะโรคขว่ญเสียติดต่อว่นไค้ง่าย บางกนชำจะปาก 

สนเอาแว่ว เคราะห์ดีที่สว่างแว่ว บางทีว่าศึกจะเว่าตีก่อนเที่ยง 

การยิงไม่ไค้ลดลงเลย กระสุนไปตกว่านหล*งควยเหมือนว่น 

ไกลที่สดที่เราจะมองเห็นใค้ก็เห็นแต่ดิน โคลนและเหล็กกระจายราว 

กไ]น้าพ เบนรื่วว่อมเราอยู่ การเว่าตีไม่เห็นมี แต่การยิงก็กงยิง 

เรื่อยไป พวกเราก่อยๆ เบนใบ้ก*นใปทีละน์อยไม่มีใก รพูด เราพูด 

กฺนก็ไม่ร้เรื่อง สนามเพลาะของเราเกือบจะหมดอยู่แว่ว บางแห่งลึก 

เพียง ©๘ น้ว บางแห่งเบนหลุมเบนบ่อ บัางก็เบนกองดินราวก*บ 

ภูเขา ลูกกระสุนนดหนึ่งมาฅกฅรงหน้าอุโมงค์เรา ในบันใดน1นอากาศ 

ก็มีด เราลูกผงเสียแลว ว่องพยายามขุดดินออกชวโมงหนึ่งภายหว่ง 

จึงทำทางออกได้ เราค่อยใจเย็นลงหน่อยเพราะได้มีงานทำ 

ผู้บิงกบิกองเขามา บอกว่าอุโมงค์สองแห่งได้ถูกทำลายเสียแว่ว 

พวกทห ารใหม่ค่อยใจซ้นขนเมื่อได้เห็นผู้ว่งว่บกอง ท่านบอกว่าจะ 

พยายามไปขนอาหารขนมา'โนดอนเย็น'ว*นน1น พีงดูค่อยกลายวิฅก 

ไม่มี'ไกรไค้นึกถึงอาหารนอก'จาก'จาเดน บัดน้โลกภายนอกดูค่อยจะอย่ 



๘ลิ่ 

ใกล้ก,บเราขนอีกหน่อย พวกทหารใหม่กดว่าถ้าอาหารมาถึงเราไค้ 

ฐานะก็กงไม่สู้เลวเท่าไร เราปล่อยให้เขาเชื่อกันเช่นน'น เรารู้ว่า 

อาหารเบ็1นของสำก*ญเท่าเทียมอาวธและกระสน อ:ป่างไรก็ดีเขาก็ตอง 

พยายามเอามาให้เราจนได้ 

แท่ก็เบนการผิดกาด พวกที่จ*ค,ไปริบอาหารท่องกลบมามือเปล่า 

ในที่สด ก*คลองพยายามไปบ่างก็ต่,องกลบมามือเปล่าเหมือนกัน ไม่มี 

ใกรลอดร'วลูกกระสุนออกไปได้ แม้แท่แมลงกันก็กังไม่เล็กพอที่จะ 

เล็ดลอดออกไปได้ 

เราท่องกัดเข็มขำขั้นอีกหน่อยและเกยวอาหารที่เหลืออย่างชำ ๆ 

สามเท่าที่เคยเกยว แท่กระน'นอาหารก็ไม่พอ เราหิวกันกัง กัาพเกัา 

หยิบขนมบงขั้นชั้นหนึ่ง กินส่วนสีขาวเสีย เปลือกน่นเก็บใส่ย่ามไว้ 

นาน ๆ ทีจึงชักขั้นมาดด 

•ะ!ะ- -:เะ- * 

ตอนกลางคืนน8นเหลือทน เรานอนหล่มไม่ได้ต่องกัองมองไป 

ตรงหนำแล่วโงกไป จาเดนนึกเสียดายขนมบงที่หนแทะแล่ว่ที่เราเอา 

ไปล่อหนน'น อยากไค้ม',นกล',บมากินอีก น่าก็เรื่มจะชัดสนบ,างแกัว 

แท่กังไม่กัายแรงนำ 

จวนเชัา ขณะที่พากังมีดอยู่ ได้มีเรื่องน่าดื่นเท่,นเกิดขั้นทางช่อง 

อุโมงค์ได้มีหนูแห่กันเชัามาเบ็๋นฝูงใหญ่ พยายามจะพ*,งกำแพง เราเบี่ด 

ไฟพาเดินทางขั้นคู ค่างก็พากันกัองกันท่าช่วยกันไล่ฅี กวามกส่ง 

เดือดที่สะกดไว้หลายๆ ชวโมงแกัวได้ระเบิดออกอีฅอนนึ่ หนำฅาแท่ 

ละคนแสนจะด เงั๊อไม้เงั๊อมือ กัาขกัฅว์ก็กัองให้กัน เราเกือบจะตีกัน 

เช่าเอง เคราะห์ดืที่หยดเสียกัน 



ลิ่อ 

การฆาฅกรรมคราวนื่ทำให้เราเหนื่อย เรานอนลงกอยเหตุการณ 

ไปใหม่ แปลกที่จนกระท'งบดนึ่อโมงค์ของเรายงไม่ค่อยไค้ร*บความ 

เสียหาย แด่ก็เบื่นอโมงก็หนึ่งในจำนวนนอยที่ขดไว้ลึกมาก นายสิบโท 

คนหนึ่งคลานเขำมา มีขนมบงมาคิวยกอ์นหนึ่ง ทหาร ๓ คนโชกดี 

ไค้เล็ดลอดผ่านร1วกระสนบนไปได้ในดอนกลางคืน เอาอาหารมาได้ 

บ้าง เขาเล่าว่าการเงนื่นกระทำอย่างล่ายแรงไปจนถึงเขฅที่ฅงบื'นใหญ่ 

ขำศึกได้กระสนมาจากไหนมากมายเช่นนึ่เบนขํอลึกล*'บ 

เรากอยแล่วกอยเล่า พอเวลาใกล้เที่ยง สีงที่ขำพเล่านึกก็พล่น 

บ*งเกิคขํ้น ทหารใหม่คนหนึ่งมีอาการกล*ง ขำพเล่ามองเขาอยู่นานแล่ว 

เห็นน*งเกยวพน เดี๋ยวก็กำหม*ค เดี๋ยวก็แบมือ น*ยนึฅาเถลือกถลน 

อาการเหล่านื่เรารู้ล่กดี เมื่อ ๒-๓ ชวโมงมานึ่ดูค่อยสงบลงลมเงียบลง 

ไปเหมือนต้นไม้ผุ ๆ เดี๋ยวนึ่ลกขนยืนค่อย ๆ ย่องเล็ดลอดไปข*ง 

ทางออกขำพเล่าไปคิกไว้ แล่วถามว่า “แกจะไปไหน” 

“เดี๋ยวก่อน ก*'นจะกลบมาเดี๋ยวนื่แหละ” เขาฅอบพลางพยายาม 

หลีกขำพเล่าไป 

“กอยก่อนซี ประเดี๋ยวเขาก็จะหยดยิง” 

เขานึ่งพง และช*วเวลาขณะหนึ่ง น*'ยน์ตาสคใสเบ็่นปกฅิ แด่ 

กร่เดียวเท่าน*นึ่นัยน์ตากล'บขุ่นขนมาอีกราวกบสุน*'ขปา ไม่พดว่าอะไร 

ผล'กขำพเล่าให้หลีก 

“เดี๋ยวก่อนอำยหนู” ขำพเล่าพูด คิดได้เห็นเหฅการณ์ พอเล่า 

ทหารใหม่สะบดขำพเล่าหลุดไปเขาก็กระโคดเขำมาก*'นไว้ เราช่วย 

กนยึดคิว 



เจาหนุ่มคล่งใหญ่ “ปล่อยข่าเชียว ข่าจะไปข่างนอกปล่อยซี่” 

เขาไม่ยอมพงเสียงใกร คั้นพราด ๆ ปากแบะ เบนกำพูดไม่ไห้กวาม 

ว่ากระไร 

ทงนี่บอกอาการของโรกเกลียดการอยู่ในหำง ขืนอยู่ก็รู้สึกว่า 

หายใจไม่ออก เลยด้องคั้นรนจะออกขำงนอกให้จงได้ แด่ล่าขืนปล่อย 

ไป ก็จะยงพล่านไม่ด้องนึกถึงการกำบังฅน นี่'ไม่ใช่กนแรกที่เบ็๋น 

เช่นนี่ 

แม้เราจะเห็นว่าเข่าหนุ่มม*นกล่ง นัยนี่ฅาขวาง เราก็-จำเบนล่อง 

ทุบอีอันแรงๆ เพื่อจะให้รู้สึกดำ เราทำล่นอย่างรวคเร็วและอย่างไม่ 

กรุณา ในที่สุดจึงนำลงเงียบได้ ทหารใหม่อื่น ๆ หนำซีด หวงว่า 

นันกงจำไว้ การยิงอย่างนี่ออกจะรำยเกินไปสำหรบเข่าพวกนี่ พอ 

หลดออกจากโรงทหารก็ล่องมาโคนเข่าเช่นนี่ ทหารเก่า ๆ เองก็กงจะ 

เกือบผมขาว 

เมื่อเสร็จเรื่องนี่แลำ อากาศอ*นอับอู้ในอุโมงค์รบกวนเสน 

ประสาทหนักขืนอีก เรานำราวอับอยู่ในหลุมศพกอยให้กนเอาดินกลบ 

ทํนใดนี่นเสียงระเบิดและประกายก็บังเกิดขนอีกอย่างรุนแรง อุโมงค์ 

ของเราสนทำทุกระแหง ถูกลูกกระสนเข่าอย่างจํง เกราะห็ก็ทื่เบ็1น 

ลกกระสนอย่างขนาดย่อม คอนกรีฅพอทนทานไว้ได้แด่กระนี่นฝาผนัง 

ก็ล่น บี่น หมวกเหล็ก ดินโกลนและผงผุนกระเด็นกระจายทำ'ไป 

กลื่นล่ามะล่นเข่ามาฅลบ ล่าเบนอุโมงค์บาง ๆ อย่างที่เขาสรำงกน 

เวลานี่ แทนที่จะเบนอุโมงค์ลึกอย่างอันนี่ พวกเราจะไม่เหลืออัน 

สำกนเคียว แด่กระนี่นี่ผลการถูกยิงนี่ก็'รำยพอคู เข่าทหารใหม่กงด้น 

กล่งใหม่อีกสองกนพลอยเอาอย่าง กนหนึงกระโดดลุกขืนว่งอยกไป 



0 เ23 

ขณะที่เรามำแฅ่ยุ่งก*บอีกสองคน พอขำพเจ้าจะไล่เจ้าคนที่หนีออกไป 

ได้และกำลำคิดว่าจะยิงขาม‘นคืหรือไม่ ก็พอดีมืเสียงระเบิดขั้นอีก 

ขำพเจ้าหมอบลงโดยเร็ว พอลุกขั้นก็แลเห็นฝาผนำสนามเพลาะ 

ฅรงหนี,ามีเครื่องประคบ ชนระเบิดข*งมืด'วนเน้อเลือดยำแดง ชั้น 

เครื่องแบบฅิคอยู่เต็ม ขำพเจ้าติองถอยกล*บ 

เจ้าทหารใหม่คนแรกดูเหมือนจะกลายเบนบาเอาจริง ๆ ม*นเอา 

หำชนฝาผนำคลำย ๆ แพะ คืนนีจะติ,องพยายามพาฅำมนไปเสียขำง 

หล*ง แก่เวลาน้ติองม*ด้ไว้ก่อน ล้ามีการเขำต็จึงจะปล่อย กดชวน 

เล่นไพ่ เพราะล้ามีอะไรทำเสียให้เพลินก็พอจะทนการยิงได้แก่ไม่มี 

ประโยชน์ เรามำแก่พีงเสียงระเบิดเสียทุกกร1งที่ม่นตกใกล้ ทุ น*บแก่ม 

ไม่ถูกเลยติองเลิก ที่ทุเราน*งอยู่เหมือนก*,บหม่อนากำลํงเคือคถูกติมอข่ 

รอบ ทุ ขำง จะระเบิดเมื่อไรก็ไม่แน่ 

กำลงอีกแล่ว เรากำชาไปคำยกวามเหน็ดเหนื่อย ขาไม่ยอม 

กระดิก มือสนเทา ร่างกายของเราเปรียบเหมือนก*'บหนำบาง ทุ ซึ่ง 

ห่อหุ้มกวามกล่งที่ถูกอ*ดิไว้ ความกลํงที่จวนจะระเบิด เราไม่มีเน้อ 

ไม่มีกล้ามเสียแล่ว ไม่กลำมองหนำซึ่งก่นและก่น เพราะกลำจะเกิด 

อะไรขั้นก็ทายยาก เพราะฉะน1น เราสู้ก*คพนการทรมานนื่จะติ]องจุบ 

จะจมอย่างแน่นอน และบางทีเราก็จะรอด 

ทนใดนนเสียงระเบิดที่ใกล้ ทุ ได้สั้นสดลง สนามเพลาะของ 

เราพนแล้ว พวกเราคว่ำลูกระเบิดออกมา การระคมยิงได้หยดแล้ว 

เปลี่ยนเบ็๋นการยิงกนกางอยู่ขำงหล้งเรา การเขำคืไค้เร์มลงมือ 

ไม่น่าเชื่อว่าในพั้นที่ที่ถูกระดมยิงเช่นนื่ ยำมีคนเหลืออย่อีก 

ถึงเพียงนน แก่ดูเถิกหมวกเหล็กโผล่ออกมาทุกหนทุกแห่ง เข้าประจำ 



6เแ 

สนามเพลาะ 

และเรี่มขิงแล้ว 

กีดขวางอย่บำง 

บึนกลกระบอกหนึ่งไค้เขาท 

ลวดหนามฉีกขาดหมค แค่กระนึ่นก็ขิงเบีนเครือง 

เราเห็นทหารป่ายล้าศึกรุกเล้ามา บนใหญ่ของเรา 

เรี่มขิง บีนกล!!นเล็กส่งเสียงก้นจ่าละหวน ข้าศึกรกผาเข้ามา เยีย์และ 

กร๊อปขวางลูกระเบิด ขล้างอย่างเร็วที่สุกที่จะทำได้มีคนช่วยส่งให้ 

เฮย์ขว้างได้ถึงระยะ ๗๕ หลา คร๊อป ถึง ๖ 0 หลา เกยล้คกนแล้ว 

ระยะในเรื่องน้สำค'ญนำ ข้าศึกซึ่งวื่งอย่ทำอะไรไม่ได้ก่อนเข้าใกล้ 

ถึงระยะ ๔๐ หลา เรามองคูหน้าข้าศึก หมวกเหล็กล้นเกล็ยงเกลา 

ทหารฝร'งเศสได้ริบความเสียหายมาก กว่าจะมาถึงป่าลวดหนาม ท,ง 

แนวล้มพบิไปดำยบีนกลของเรา แล้วบีนกลกีเกิดฅิคข้ด ข้าศึกรุก 

ใกล้เข้ามาอีก 

ข้าพเจ้าเห็นกนหนึ่งหน้าหงาย ล้มลงบนลวด ส่วนก,วน้น้ลงไป 

กลํ้ง แค่มือขิงล้างอยู่ล้างบนเหมือนก'บอยู่ในท่าสวดมนท์แล้วต'วก็หลด 

หายไป กงเหลือแค่มือล้บท่อนแขนเกี่ยวอยู่ที่ลวด 

ขณะที่กำล้งเราจะถอย หน้าสามหน้าโผล่ขนมาจากกินฅรงหน้า 

เราใต้หมวกเหล็กใบหนึ่งล้าพเล้าเห็นเคราแหลมดำ และน์ยน้ฅาก่หนึ่ง 

ซึ่งล้องล้าพเล้าอย่างถมึงทึง ล้าพเล้ายกมือขน แค่ก็ไม่กล้าที่จะชล้าง 

ลกระเบิดเล้าไปที่น์ยน์คาคู่น้น ช'วขณะหนึงทุกสี่งทุกอย่างคเหมือน 

หมนรอบ ๆ ค่วล้เพเล้า นอกจากนโ)นึ่ฅาคู่นึ่นเท่าน1นที่อยู่นึ่ง กร1น 

แล้วหำก็ผงกขั้น มือกระดิก ลูกระเบิดของขาพเจาก็ปลิวจากมือ 

ฅรงไปขิงเขา 

เราถอย 

เสร็จไว้ควย 

เอาลวดหนามลงบุสนามเพลาะไว้ 

เบีนการบีองกนการถอยของเรา 

ทงลูกระเบคนรร•จ 

บีนกลไปเล้าที่ดงขิง 



แนวหลง เรากลายเบนส่ตว์บ่าไปแล่ว เราไม่ได้สรบ เราบ้องก้นความ 

พินาศของเราต่างทาก เราไม่ได้ขก้างลกระเบิดไปทีมนุษยเราจะ 

ไปรู้ได้อย่างไร ว่ามนษย์เบ้นอย่างไร ขณะที่พยามีจจุราชมีมีอและ 

หมวกเหล็กกำลงไล่ผลาญเราอย่เที่ยวน้ เบนครํ้งํ้แรกใน ๓ ก้น เราพิง 

จะประสบหนา กรง็นเบ็1นกรงแรกที่เราจะสู้ได้ เรารู้สึกโกรธแทนที่จะ 

คล่ง เราไม่ก้องนอนคอยอีกแล่ว คอยความตายอย่างหมดหก้งอย่าง 

ทำอะไรไม่ได้ ที'แเราอาจทำลายบ้าง ประหารบ้าง ช่วยฅำเราเองบ้าง 

ช่วยเราเองและแก้เผ็ค 

เราเข้าหมอบซ่อนอย่ตามซอกตามมุม ขางหล่งเครื่องกีคชวาง 

ทุกอย่าง ขก้างลูกระเบิคไปที่ฅีนขาศึกซึ่งรกเข้ามาก่อนที่เราจะถอยไป 

ประกายระเบิคของลูกระเบิดปะทะกบแขนก้บ่ขาเราอย่างแรง เรากมๆ 

ลงแล่ววง ควยอำนาจการชลมนซึงผล่กเราไป เรากลายเบนกนคุรำย 

เบ้นกนฆ่ามนุษย์ เบ้นบี1ศาจหรือเบ้นอะไรก็ตาม การชุลมุนที่ทวกำล่ง 

ของเราก้วขความกลำและกวามกล่ง กวามอาล่ยในชีวิต พยายาม 

หาทางและพยายามสู้ไม่ใช่สำหรบอะไร สำหริบรอดตายเท่านน แม้แต่ 

บิดาของท่านเองมาก้บ้ข้าศึก ท่านก็ไม่เวนที่จะขวางลูกระเบิดไปให้ 

เราทั้งสนามเพลาะแนวหนาเสียแล่ว แต่จะเรียกว่าสนามเพลาะ 

ได้หรือ ม่นไม่มีอะไร มีแต่หลุมๆบ่อๆเท่านนนี่ ข้าศึกได้รบ 

ความเสียหายมากขนทุกที มนไม่ได้คิดว่าจะมีการก้านทานรนแรงถึง 

เพียงน 

จ้ะ- จีะ* 

เกือบเที่ยงแล่ว ควงอาทิตย์ฉายแสงริอนพัเหงื่อไหลท่วมตาเรา 

เราเช้คก้ว่ยแขนเสอ บางทีเลือดกติดออกมาควย ในทีสดเราไปถึง 



ลิ่๕ 

สนามเพลาะ'ซึ่งยงเรียบ-รอ?]ดีอย่ มีทหารอ?!เพร1อมสำหรบการตี!ด้ตอบ 

เราลงไปอาศ*,ย บึนของเราระคมขิงทำลายการรกของข้าศึก แนวขาศึก 

ทีไล่หลำเรามาทยคแลำ รกเข้ามาอีกไม่ไหว บ่น!.หญ่ของเรา 

ทำเสียแหลก เราเผากอย กระสนบื1นใหญ่เลื่อนไปฅก ด 0 ๐ หลา 

ขางหนำ เรารุกขนไปใหม่ ข้าง ‘ถู ข้าพเจำนายสิบคนหนึ่งถกกระสุน 

ต*ดหำขาดกระเด็นไป แต่ยำวี่งไปได้อีก ๒-๓ กาว เลือดพุ่งจากกอ 

ราวทํบนำพุ การรบไม่ได้ถึงฅ่อสู้ตำต่อตำแท้ทีเดียว เพราะข้าศึกถูก 

ข*บไล่ให้ถอยไปเสียก่อน เรารกขั้นไปถึงแนวสนามเพลาะเก่าของเรา 

แล่วเลยไปอีก อา อำยการกลไ]มาอีกนี่แหละ เมื่อเราไปถึงแนวหนุน 

มนช่างอยากมุดเข้าไปแลำหายตำไปเสีย แต่ที่ไหนได้กล*บต่องถูกกล*บ 

มาในบริเวณมหามัยอีก ถำเราไม่ได้กลายเบนเครื่องฑัารเสียแล่ว 

เราคงลีมลงทินนเอง ลมลงแล่วเลยหมคกำลำหมดสติ แต่นี่เรากุก 

กวาดกลบไปข้างหนำใหม่ หมดอำนาจกลำ อย่างบ่1าเถื่อนเกือบจะ 

เบ็นบ่า เอาเถิดเราจะฆ่าม*นเสีย เพราะมันเบ็นขำศึกรำยของเรา 

บ่นของมันถูกระเบิดของมันยำจองอยู่ที,เรา ถำเราไม่ทำลายมัน ‘ถู 

มันก็จะทำลายเรา 

พํ้นดินสีนาฅาล พั้นคินที่ถูกฉีกถูกระเบิดมีเงาเบ่นมัน เพราะ 

ควงอาทิตย์ส่อง พั้นคินเบ่นฉากหลำสำหร*บให้-พวกหุ่นบ่า‘ถูเต,น,ไป 

มา เราหอบปากแบ่ง สมองวิปริตไปดำยความตกใจ เช่นนี่แหละ 

เราต่องรุกเข้าไปอีก ในวิญญาณทีถูกฉีกถูกแทงของเรามีภาพแห่ง 

พํ้นคินสีนํ้าตาล แสงอาทิฅย์เบ่นมัน ทหารชกทหารตายที่นอนอย่ 

เบ่องบน จะช่วยอย่างไรได้ซึ่งรํองและดึงขาเราขณะที่เรากระโดด 

ขำมไป 
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เราหมดความร้สึกสำหร่บผ้อื่นเสียแล*ว เราสงบสติอารมณไม่อยู่ 

ขณะที่มองเห็นรปร่างกนอีกกนหนึ่ง เราไม่มีกวามร้สึกเหมือนคน 

ทายแลว แต่ด*วขอำนาจมนด์วิเศษหรือเล่ห์กลอย่างพิสดาร เรายํงวง 

ไค้และประหารไค้ 

ทหารฝร่งเกสหนุ่มกนหนึ่งย่งล่าอย่ขำงหลํ'ง พวกเราฅามไปท'น 

เขายกมือขั้นในมือหนึ่งย''งถือ!!นพกอย่ นี่เขาด1งใจจะขิงหรือยอมแพ้ 

แน่ พลวฅดหนำเสียทีกิสินเรื่อง อีกกนหนึ่งไค้เห็นเหตการณ์พยายาม 

รีบหนี ดานปลายบนจวงลงไปขำงหล่งกระโคกมืออำ ปากอำ ร่อง 

สน'น เซลง คาบที่บกหล*งอยู่สน กนที่สามที่งบื1น กกเข่าลงเอามือ 

บี่ดฅา เราเลยที่งไว้เบนเชลย ในท''นใดน1นเรารุกขั้นไปถึงแนวขำศึก 

เราติดดามขำศึกไปใกล้เสียเหลือเกินจนไปถึงเกือบพร่อม ๆ ก*น วิธีนึ่ดี 

เราไม่ฅํองเสียหายมาก เสียง!!นกลกงล'น ลกระเบิคลูกเคียวทำเสียเงียบ 

แต่กระ นึ่นยืงมืคนบาดเจ็บที่ท*องได้ถึง ๕ คน กํฅเอาพานทำยบึน 

หวดหนำพลประจำ!!นที่ไม่ได้-ร*บบาดเจ็บ ส่วนกนอื่น ๆ เราแทงเสีย 

ค็วยคาบปลายบนก่อนที่ม*'นจะลุกขั้นลวงเอาลูกระเบิดออกมาได้ เรา 

ดื่มนาที่มีอข่สำหร*!เหล่อลำกลองบื1นเสียควยความกระหายจ*ค 

ทกหนทกแห่ง ทหารท*,ดลวดเขำกระทำหนำที่โยนไม้กระดาน 

ท*บ!]าลวค พวกเราเล็ดลอดขำมไปในสนามเพลาะ เขึย์เอาพล็วิพนคอ 

ทหารฝร*งเศสรปร่างใหญ่โคกนหนึง แล้วขว่างลูกระเบิดไป เราหมอบ 

กอยอยู่หล*งกองดินส*กกรู่หนึ่ง สนามเพลาะดานที่อย่ฅรงหนำเรา 

กิว่างเปล่า ลกระเบิดซึ่งขวางไปกรํ้งที่สองไปกวาดซอกๆหนึ่งเบี่ดทาง 

ให้เราอีก ขณะที่ผ่านไปเราทั้งลูกระเบิดลงไปในอุโมงค์อีก ๒-๓ ลก 

ม*นระเบิดจนแผ่นดินไหว เราเหยียบเนึ่อเหยียบเลือดลื่น ๆ ขำพเจ้า 
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กำ'วลงไปในท์องซึ่งแหวะอย่ บนนื่นมีหมวกแก๊บใหม่เอี่ยมของ่ 

นายทหาร 

การต่อส้ได้สุคสีนลง เราไม่ไค้ประชิดกํบกำศึกแล'ว เราจะอยู่ 

ทีนื่นต่อไปอีกนานไม่ไค้ กํองรีบอาศ*ยการยิงของมีนใหญ่กลบไปที 

แนวเดิมของเรา พอเราร้เกำเช่นนื่น เราก็รีบลงไปในอุโมงค์ที่อยู่ใกล้ 

ที่สุด รีบฉวยอาหารต่างๆที่ยิงมีอย์ เนอกระ!เองก*บเนยเบนของที 

พึงประสงค์มาก แลวเราก็กล*บ 

เรากล*บได้อย่างเรียบรีอ์ยคี กำศึกไม่เกำตีอีกแกํว เราลงนอน 

หอบพ’กเหนื่อยเสียด1งชํวโมงก่อนที่จะไค้พูดจาก*น เราอ่อนเพลียเสีย 

จนกระท*งไม่ไค้คิดถึงที่จะกินอาหารที'ไค้มา กรีนแกํวเราก็เรีมกิน 

อาหารทีละนิอยๆ เราค่อยๆกลายเบนมนุษย์เช่นเดิม เน้อกระ!]อง 

กำศึกนื่นฅลอดทงํ้แนวนิยมก*น่ว่าอร่อย จนกระท’งบางกรีง การเข้าตี 

จู่โจมซึ่งม่ายเรากระทำไม่ไค้มีกวามมุ่งหมายอย่างอื่น นอกจากนื่อาหาร 

การกินของเราม*นเค็มทีน*ก เราหิวเรื่อยตลอดเวลา เน้อเราไค้มา 

รวมหมด ๕ กระ*ปอง เจาพวกนื่นม*นช่างไค้ร*บการเลืยงคูดีจริงหนอ 

เปรียบก*บแยมเทอรื่น้ปและอาหารไม่มืเนื่อของเราคูราวก*บของวิเศษ 

เอย์ไปไค้ขนมบงฝร’งเศสสีขาวมากํอนหนึ่ง เขาผูกไว้ก*บเข็มข*คราวก*บ 

เครื่องมือโยธาสนาม ม*นเบอนเลือดอยู่นิดหน่อย แด่น’นกํดออกเสีย 

กิ เด 

นิบว่าเบนโชกตีในที่สุคเราไค้มีของกินที่'พอกินไค้ เราจะกํองใช้ 

กำลงของเราอีกมากนิก การกินให้เพียงพอก็เบนของสำกํญเทำกํบมี 

อุโมงค์ดีๆ เหมือนกํน มนทำให้เรารอดฅาย แกํวก็นี่แหละที่เบนเหฅ 

ให้เราฅะทละตะกลามกํนนิก 
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จ่าเกนไปไค้เหล่าบร้นดีมาสองกระคิก เราผล*กล่นดี่มท่วล่น 

* * * 

กวามสงบแห่งเวลาราฅรีเร้มจะมา มืคลงทุกที จากหลุมจากบ่อ 

หมอกค่อย ๆ ลอยขั้นราวกับว'ๅหลมเหล่าน*นเค็มไปล่ว์ยกวามลึกล่บ่ 

ของบศาจ หมอกขาวค่อยทุวนอย่รอบ"]ก่อนทีจะแผ่ไป คิดฅ่อล่น 

เบีนพืดจากหลุมหนึ่งไปยำอีกหลมหนึ่ง 

อากาศเย็นพอใช้ ขำพเจ้าถูกเบ็นยามรำษาการ ล่องจ้องมอง 

ไปในความมืด กำลำของข้าพเจ้าเวลานึ่อ่อนเพลียเช่นเดียวกับ 

ภายหล่งการเข้าฅีทุกกรง เพราะฉะนํ้นการที่อยู่กนเคียวกามล่าพงกบ 

กวามกิคของฅนนํ้นไม่สู้จะสนุกนำ ม้นไม่ใช่กวามคิดแท้ ทุ คอก 

ณนกล่าย ทุ กวามทรงจำซ์งกล่บกืนมาเร้าหำใจข้าพเจ้าผู้อ่อนเพลียน*น 

เอง 

แสงสว่างของพลุชนิดร่มชูชีพพลุ่งขํ้นส่พ้า ข้าพเจ้ามองเห็นภาพ 

เบนภาพแห่งเวลาเย็นในฤดูร้อน ข้าพเจ้าอยู่ในระเบียงโบสถ์แห่งหนึ่ง 

ล่าล่งมองดูล่นกุหลาบซึ่งออกดอกอยู่กลางสวน สวนนำยที่ผ่งกึพ 

นำบวช รอบ ทุ กำแพงนึ่มืหินสล่กรูปไม้กางเขนไม่มีใกรอย่ที่น่นเลย 

กวามสงบเงียบกรอบง0าอข่ในสวนนึ่ แสงแดดมาจบหินสีเทาแลคอ่น 
* VI 1, ^ 1,* เะ 1, ข 1 

ข้าพเจ้ายนมือไปจ*บเพือรู้สีกกวามอุ่นนทางมุมข้างขวา ยอดโบสถ์ 

สีเชียวแหลมพุ่งไปยำพืาสีนึ่าเงินอ่อนแห่งเวลาสายำเห่ ระหว่างเสา 

เบีนมไเของระเบียง มืกวามมืดเยือกเย็นอย่างที่มีแด่ในวำเท่าน*นแลำ 

ข้าพเจ้าก็ยืนอยู่ที่นน ยืนฅรองว่าเมื่อเวลาข้าพเจ้าอายุไค้ ๒0 จะไค้ 

ลํ้มรสแห่งกวามรำบ่างหรือไม่หนอ ภาพอันนึ่อยู่ใกล้ข้าพเจ้าเหลือเกิน 

ใกล้จนมาถูกกำข้าพเจ้าก่อนที่จะ:อันตรธานไปพร้อมกับแสงพลซึ่ง 



สิ่สิ่ 

รุ่งโรจน์ขนอีกควงหนึ่ง ข้าพเจ้าหยิบบืนขนฅรวจดูว่าเรียบร้อยดี 

หรือไม่ ลำกล่องชนข้องเอามือถูเช็คความชั้นออกเสีย 

ระหว่างทุ่งซึ่งอยู่ข้างหลงเมืองของเรา มีตันสนขนเบนแถว 

ฅามแนวลำธาร เราเห็นได้จากระยะไกล ถึงแม้มนจะขนแต่บนผง 

เคียว เราก็เรียกข้นว่าถนนข้นสน เมื่อกร้ง์เราเบ็1นเคีกๆเราเกย 

ชอบน,ก รู้สึกว่าม*นชกชวนให้เราไปหาม*นเสมอ เราเกยหนีไปเล่นอยู่ 

ได้ฅลอกๆข้น ไปพงเสียงใบไม้ไหวอยู่ในลม เราน*งลงข้างภายใต้ 

เอาเท้าหย่อนลงไปในลำธารเหนือกระแสนาใสที่ไหลแรง กลื่น 

บริสุทธของนา เสียงลมพ*คใบไม้ไหว ที่งนีจ้บใจเรายี่งน*ก เราร*กตำบล 

นีเสียจริงๆ แลพอนึกถึงเข้า ภาพแห่งว*นที่แนัว ๆ มาทำให้ใจหาย 

เบ็่นของแปลกที่ข้อกวามที่จำได้เหล่านี ม*กจะมีนักษณะอย่ 

สองอย่าง คือนักจะเบ้1นภาพแห่งกวามสงบ ถึงแม้ในฅอนแรกจะไม่ 

สงบแท้ที่เคียว ในภายหนังก็กนับกลายเบ็๋นสงบไปเอง บางกร้งมืรูป 

ร่างปรากฏขนแลวมาพูกก*บข้าพเจ้า พูคโกยภาษาใบ้ใช้นัยน์ฅาและใช้ 

มือ พกไม่ข้องออกเสียง ไม่ข้องมีคำ และภ'ขแห่งกวามเงียบนีเอง 

ที่บไตับให้ข้าพเจ้าตัองขึกแขนเสํ้อตองยึกบึนไว้ มิฉะน,นจะปล่อยตัว 

หลงเพลินเลยสาบสูญเข้าไปในข้านังซึ่งอยู่เบองหนัง 

ทํ้งนีเห็นจะเบ็1นเพราะกวามเงียบสงบฌ็1นลื่งซึ่งเราไม่ได้ประ- 

สบเสียเลขน์นเอง ที่แนวรบ กวามสงบไม่มื ตังวานของม'นนัองนัก 

จนกระาข้งเราไม่มีเวลาผ่านพํนไปไค้เลข แม้แต่ในที่พักซึ่งแสนจะไกล 

เสียงเครื่องยนต์ เสียงลูกระเบิดก็ยํงฅามไปร้งกวานหู และขื่งเมื่อ 

๒-๓ ว*นที่แนัวมานยี่ง.ร้ายใหญ่ 
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เพราะว่าม*นเงียบสงบหรือยงไง การระลึกถึงสีงทล่วงแลวไป 

จึงมิไค้รบเรำความกระหายขํ้นในใจของเราเท่าก*บปลูกกวามเศรา ครง 

หนึ่งเราเกยมีกวามกระหายความอยากจริง แต่เดี๋ยวนีหมดเสียแล่ว 

ภาพเหล่านึ่นผ่านพฺนไปแล่ว ผ่านไปอย่โลกอื่น "I ซึ่งไปจากเราเสีย 

ไกล เมื่ออย่ในโรงทหาร ภาพเหล่าน8นชอบเรา เรียกเรา ทำให้ 

เราอยาก เพราะม*นย*งีเบ็นภาพของเรา เราก็อยู่ในภาพน1น ในเพลง 

ที่เราเกยรํองขณะที่เดินแถวห*'ดในทุ่งระหว่างแสงเงินแสงทองแห่ง 

เวลาอรุณฒัเงาไม้อนดำมืดของบา ภาพเหล่าน1นม่นก็ปรากฏอยู่เบี่น 

ภาพแห่งความทรงจำของเรา ภาพซึ่งอยู่ในใจเราและออกจากใจเรา 

แต่ที่นี่ ในสนามเพลาะ ภาพเหล่าน*นไค้สญสํ้นไปหมด 

มิ'นไม่ปรากฏขั้นอีก เราตายเสียแล่ว แล่'วมํนก็อยู่ไกลถึงสดสายตา 

เหลืออยู่ก็แต่รูปรำ ๆ รูปอนลึกลบค่อย ๆ ดูดเราให้กล*'บไปที่เดิม ซึ่ง 

เราขยาดและเราริ'กอย่างหมดหว่ำ ถึงแม้เราจะไค้กล*'บคืนไปประสบ 

ก*'บสีงที่แล่'ว ๆ ไปเหล่านึ่อีก ก็ไม่รู้จะทำอะไรกบม*น เยื่อใยซึ่งเกย 

ผูกมิคเราไว้ก*บมินไค้ขาดสะบ1นเสียแล่'ว จะมาติดกนอีกไค้อย่างไร 

เราอยากจะไปอยู่ในสถานที่เดิม อยากจะไปเบ็๋นเช่นที่เกย และให้ไค้ 

ริบความรู้สึกเหมือนกาลก่อน แต่ก็กงเหมือนดรูปสหายที่ตายจากไป 

เสียแล่ว ยำจำโฉมหนำไค้ นํ่นแหละคือเขา และว*นเวลาที่ไค้เคยสนก 

มาคำยก*'นก็กลบมาสู่ความทรงจำ แต่ก็ไม่ใช่เขาเสียแลำ 

ขาพเจำรู้สึกหนาวที่มือและเนึ่อตำสน แต่ความจริงอากาศก็ 

อ'น มีแต่หมอกเท่านนทีเยือกเยน หมอกซึงปกคลุมศพกนตายที่ตรง 

หนำ คราวก*'บจะดูดเอาชีวิตทยำเหลืออยู่แม้แต่น์อยให้หมดสีนไป เชำ 

ว*'นรำขั้น ศพเหล่านีจะซึ่คและเขียว เลือดจะแข็งและกลายเบนสีดำ 
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พลุยํงพุ่งขั้นเรี่ยย ๆ ส่งแสงบนภมิประเทศอันเต็มไปควยหิน 

ซงมีหลุมและมีแสงเยือกเย็นคลำยก*บโลกพระรํนทร์ เลือดใต้ผิวหนง 

ขาพเจำนำกวามกลำและความไม่สงบเขำส่กวามคิดซึ่งอ่อนและสิน 

ฅองการความอบอุ่นและตองการชีวิฅ ภาพแห่งความพินาศไค้ทำให้ 

สมองเต็มไปดำยกวามสลดและสงสาร 

ขำพเรำได้ยินเสียงหม่ออาหาร รู้สึกอยากกินอะไรอุ่น ๆ ขน 

มาท*นที กงา!ะช่วยให้สบายขั้นบางเบนแน่ แด่ก็ก่องคอยจนกว่าจะมี 

กนมาผล'ค 

ขำพเรำไปถึงอุโมงค์ พบลูกเดือยผํดไข่อยู่จานหนึ่ง รสชาด 

อร่อยดื ขำพเจำกินอย่างชำ ๆ ไม่พคไม่ว่าอะไร ขณะนึ่คนอื่น "} ค 

พนดีอันขั้น เพราะการยิงไค้หยดแลำ 

^ * * 

ว*นผ่านไป ชำโมงหนึ่งดามอีกชำโมงหนึ่งไปเบ็1นการปกฅิ 

การเขำต็ผล*ดก*บการดีโค้ฅอบ ศพกนดายก็ค่อยกองสงขั้นระหว่างแนว 

สนามเพลาะ เรานำเอาคนถูกบาดเจ็บซึ่งไม่อยู่ไกลน*กกล*บมาได้ก็มาก 

แด่อีกหลายกนดองกอย เราได้แด่พงเสียงกราง 

กนหนึ่ง เราพยายามหาอยู่ตลอด ๒ วน แด่ไม่พบ เห็นจะ 

นอนกวาอยู่แลิวพลิกดำกล*บไม่ไหว มิฉะนไแเลวเขำใจไม่ไค้ว่าทำไม 

เราจึงหาไม่พบ เพราะเมื่อปากอยู่ติดอับพนดินเท่านึ่นจึงจะพงยากว่า 

อข่ทางทิศไหน เห็นจะฅองถูกเจ็บมาก แผลรำยเอาการ คือไม่ใหญ่ 

ำกบทำให้สลบไสล แก่ก็'ไม่เล็กพอที่'จะให้ผู้ถูกเจ็บมีหว*งรอด และ 

ส้ทนเอาได้ กำคิดว่ากงโดนเขำแถวกระดกเชิงกราน หรือกระด ก 
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สี'นหลํง กงไม่ถกที่หนำอก เพราะลำถูกเช่นน1นกงไม่มีแรงร่อง และ 

ถาถูกที่อื่นกึกงกระดกกระคิกไค้ เสียงร่องแหบแห่งลงทุกที เสียง 

อย่างสนหว*งจนกระทงได้ยินไปทกแห่ง ในคืนแรกพวกเราบางกน 

ออกไปกินถึง ๓ กรํ้ง พอร้สึกว่าจะพบและกำล*'งจะคลานไปเอากิว 

กล*บมากึได้ยินเสียงไปรองอยู่ที่แห่งอื่นเสียอีกแลว เรากินหาก*น,อยู่ 

จนรุ่งสว่างกึไม่พบ เวลากลางวนเราเอากลํองส่องดูไม่เห็นอะไร ใน 

ว*'นที่สองเสียงค่อยลงปากกอเห็นจะแห่งเต็มที ผู้บ*งก*บกองถึงก*บ 

ส*ญญาจะให้ผู้ที่กินพบได้ลาพ*ก และไค้ ๓ วไแพี่มขํ้นอีกเบ็1นพเศษ 

ที่จริงกึเบึนเครื่องล่อใจอย่างดี แต่ถึงแม้จะไม่มีรางว'ลเลย เรากึกง 

กิองพยายามจนถึงที่สุด เพราะเสียงนช่างเหลือเกิน กิ'ฅลํ'บกร๊อป 

ถึงก*บออกไปกินก*นกลางว*นแสก ๆ อ'ลเบอร์ฅคูกยิงที่ใบหูแต่ไม่ไค้ 

ผลอะไร ไม่ไค้พบเลย 

สิVกี่กนเจ็บร่องนไแราเช่าใจได้ดี ฅอนกิน ๆ เสียงร่องให้ 

ช่วย แต่พอคืนที่สองเห็นจะเพอเสียงพูดลํบถูกก*บเมีย เราไค้ยินเสียง 

เรียกชื่อเอลิซอยู่บ่อย ๆ 

ว*นนเอาแต่ร่องไห้ พอฅอนเย็นเสียงกลายเบนเสียงคราง 

แต่กึย*'งด'งอย่เรื่อยจนกลอกคืน เราไค้ยินเพราะลมพ'คมาทางเรา ฅอน 

เช่าเราคิดว่ากงฅายแลว แต่กระน*นย*ง์ได้ยินเสียงสำล*กิฌ็๋นกร์งสกทำย 

อากาศตอนกลางวนรอนจ*'ค ศพที่งอยู่กลาดเกลี่อนไม่ได้ผง 

เราจะไปแบกกลบมาให้หมดกึไม่ไหว หลายกีพมีทองอืดราวก*บ่ลูก 

บอลลน ทำเสียงต่าง ๆ และ เกลื่อนไหวไค้ เห็นจะเบนเพราะธาฅใน 

ทอง 
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พาสีนาเงินปราศจากเมฆ ตอนเย็นอากาศอบอ้าว ไอรอน 

ระเหยขนจากพํ้นดิน พอลมพ*ดมาทางเราก็มีกลื่นเลือดหน*กและหวาน 

เอียนมาคำยกลื่นซากศพซึ่งออกมาจากหลุมระเบิดนี่ คลำยก*บคลอโร 

ฟอร์มปนกบกลื่นเน่า ทำให้คลื่นไส้ยี่งนำ 

* # * 

กรนเวลากำ เหตุการณ์ค่อยสงบลง พวกเราพาก‘นออกหาวง 

แหวนทองแดงที่กาคอย่ตรงอ้ายลูกกระสุนบนใหญ่ก*บร่มชูชีพแพร 

ชนิดที่อยู่ในพลุฝริงเศส ทำไมจึงอยากไค้วงแหวนทองแดงไม่มีใกร 

ทราบเหตุผลแน่นอนน์ก ผู้ที่แสวงหากล่าวแต่เพียงว่าม*'นมีราคามาก 

บางกนเก็บไว้กองโตก่องแบกแข่ที่เคียวเมื่อตอนจะกล*บก่าน แก่ใน 

ที่สุคเขึย์บอกเหตุผล เขาว่าเขาตงใจจะให้ก'บชนของเขา สำหร*บเบน 

เกรื่องช่วยรำถุงเก่า พวกเพื่อนได้ยินเช่าหำเราะก*นครืนใหญ่ ต่างก็ 

ตบเข่าแลำริองว่า “แม่เก่าโวย เยึย์นี่ม''นฉลาดไม่ใช่เล่นที่เคียว” โดย 

เฉพาะจาเดนนี่นสนุกกว่ากน หยิบเอาวงแหวนขนาดใหญ่ที่สุคขน 

วงหนึ่งแลวเอาสวมเก่าบนขาของตำ แสดงให้เห็นว่าก่งหลวมอยู่มาก 

“เ!เย์โวย ขาหล่อนเห็นจะเขื่องโขนา เขื่องเหมือน....”ความ 

ของเขาไต่สูงขื่นไปกว่านี่น “แหม แลำก็ก่นล่ะ ก่นหล่อนเห็นจะ 

เกือบๆอา เกือบเท่าก่าง” 

จาเดนม*นเชยวใหญ่ “ก่นอยากจะขอกลำดูก่กที่ให้ดนตาย” 

เฮย์ ปลื่ม ภูมิใจว่าชํ้นของเขาไค้ร*บกวามชมเชยเช่นนี่น 

“หล่อนก็น่าเอ็นดูดีหรอก” เขากล่าวคำยกวามพอใจ 

ร่มชูชีพนี่นี่ใช้ประโยชน์ได้คีกว่า ก่ารวมก่นเก่า ๓ หรือ ๔ ก่น 

แก่วแก่ขนาคกนก็พอจะก่าเสอผู้หญิงได้กำหนึ่ง กร๊อปก*บก่าพเก่านี่น 



ใช้เบนผาเช็ดหน์า กนอื่นส่งไปบำน ค้าพวกผู้หญิงรู้ว่าเราไค้ของ 

เหล่านึ่มามัวยกวามลำบากเพียงใด คงจะฅกใจไปคาม ๆ กน 

มัฅแอบไปเห็นจาเดนฤำมังตอกเอาวงแหวนออกจากลูกกระสุน 

มัานนิดหนึ่ง เขาตอกอย่างสบายอกสบายใจไม่เกรงอะไรเลย ค้าเบ็1น 

คนอื่นอำยลูกกระสนน1นกงระเบิดเสียนานแล่ว แต่จาเดนเบ็1นกน 

โชกดีเสมอ 

เชำล่นหนึ่ง ผเสอ ๒ มัวมาบินว่อนอยู่ฅรงหนำสนามเพลาะ 

ของเรา เบี่นผีเสิอชนิดที่มืจคแดงๆอยู่บนบี่กสีเหลือง มนจะมาหา 

อะไรหนอค้นไม้หรือคอกไม้ที่นี่ก็ไม่มี ม*นไปเกาะลงบนพ้นหำ 

กะโหลกใบหนึ่ง พวกนกก็เหมือนกน คูช่างไม่มีความวิตกทุกข์ว่อน 

เสียเลย มันกงค้นค้บการสงกรามเสียนานมาแล่ว พอเชำเราเห็น 

มันบินขั้นจาก ‘โนแมนสแลนด์’ (บริเวณซึ่งอย่กลางระหว่างสนาม 

เพลาะนึ่ง ๒ ผ่ำย ไม่เบ็1นของผายใด) เมื่อบื่กลายยำไค้เห็นมันทำว่ง 

ลูกเล็กๆก็ยิงได้เติบโตขั้น 

เราค่อยพีนิจากการรบกวนของหนูไปหน่อยหนึ่ง มันไปอยู่ใน 

‘โนแมนสแลนด์’ มันเสียหมด แลวเราก็รู้ว่ามันไปทำไมมันอำเนขั้น 

ทกพี พวกเราเห็นเขาเบนฅํองยิง ตอนกลางคืนเราได้ยินเสียงรถแล่น 

ขำงหมั3แนวขาศึกอีก คอนกลางวนการยิงดำเนินไปอย่างปกติ เรา 

พอจะซ่อมแซมสนามเพลาะได้บาง นอกจากนินิยิงมีเครื่องเพลิดเพลิน 

คือพวกนิก์บ๊น เขาต่อสู้กน!ห้คูวนละหลายๆกร1ง เกรึ่องบินมับไล่ 

ไม่กวนพวกเรา แต่เครื่องบินตรวจการณน8นเราเกลียดราวมับกาท'โรค 

เพราะ มันไปบอกให้บนใหญ่ยิงเรา พอมันโผล่มาได้มักก รู่เคียว กระ- 

สนบนใหญ่ นึ่งชมับเนลนึ่งกระสุนระเบิดมาตกลงที่เรามันที เรา 
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เสียทพไป ๑® คนในบันเดียวโดยวิธีที่ว่าน ในจำนวนนึฌ็1นพลเปล 

เสีย ๕ คน มือข่ ๒ กนที่แหลกล:;เกียด จนกระทิงจาเคนกล่าวว่า 

อาจเอาชอนขดจาก[•(น-งสนามIVเลาะมาบรรจหม่ออาหารได อีกคน 

หนงถกฅดบัวกรึงทิถนเหลือแต่ส่วนบนพิงอย่ข้างสนามเพลาะ ผิวหนา 

สีเหลืองเหมือนมะนาว 

แดง ทุ จนหมดไปด้วยก้น 

จนถึงบัดน้มี ๓ ศพแลว 

ข 

ก้นบุหรี่บังไหม้อย่ในระหว่างหนวค ส่งแสง 

เราเอาศพใส่ลงไปในหลุมกระสุนบนใหญ่ 

* * * 

การยิงไค้เรี่มขนอีกบันทีบันใด เราบัองลุกข็นนึงฅำแข็ง 

กอยระว*งเหตุการณ์ การเบัาดี การดีโฅ้ฅอบ การเข้าประจ*ญบาน 

การข*บไล่ข้าศึกเหล่านเบนแค่เพียงคำพูค แด่กวามที่มันหมายถึง - 

ช่างร้ายแรงเสียจริง ๆ เราเสียทหารไปหลายคนเบ็๋นทหารใหม่เสียมาก 

ทางด้านเราไค้ร'บักำล*ง์เพี่มเติมมาใหม่อีก เบนกรมทหารที่คงข้นใหม่ 

ประกอบขนบัวยทหารหนุ่ม ๆ ซึ่งพึ่งถกเกณฑ์เข้ามาเมื่อบี1กลาย บัง 

ไม่ไค้ทินมีเวลาผึ1กก*นดีก็บัองถกส่งมาสนามรบ มีกวามรึแด่ในทาง 

ตำราเท่านน 

พวกเหล่านพอรู้คอกว่าลูกระเบิดชนิดขว่างบัวยมีอนนคืออะไร 

แต่นึกไม่ออกเสียเลยว่าที่กำบังเบ็1นอย่างไรบัาง และข้อสำค*ญที่สด 

บักจะมองไม่เห็นว่ามีกำบังที่ไหน มูลดินบัองสุงฅ8ง ©๘ นึวถึงจะมอง 

เห็น ถึงพวกเราบัองการกำบังเพิ,มเดิมก็จริง แด่พวกทหารใหม่เหล่านึ 

คูเหมือนจะให้ความเดือดร้อนก*บเรามากกว่าที่จะมาช่วยเหลือ ร้สึกว่า 

บันใช้ไม่ได้ในสนามรบเช่นนม*นดายบันราวบับแมลงว*น การสงคราม 

ในสนามเพลาะเช่นนบัองการความรและความคุ้นเกย ทุกคนบัองร้บัก 
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ใช้ภูมิประเทศ ต้องร้จํกพงเสียงกระสนบี1นใหญ่ ต้องสามารถตกลงใจ 

โดยเร็วพล*น,ว่ามันจะไปฅกที่ไหน มันจะระเบิดไค้อย่างไร จะกำบ่งฅน 

ไค้อย่างไรจึงจะเหมาะ พวกทหารใหม่ก็ย่อมจะไม่มีความรู้ในเรื่อง 

เหล่านึ่เบึนธรรมคา ม*นก็ฅา0เพราะไม่ริ’'ว'ากระสนชร*บเนล!ฌักระสุน 

ระเบิดต่างกนอย่างไร มันมัองถกกวาดไปก็เพราะมำแต่พงเสียงระเบิด 

ด*ง ๆ ที่ไปตกขางแนวหล*ง ไม่เอาใจใส่ต่ออายเสียงแหลมของกระสุน 

บื1นเล็ก มันไปรวมมันเช่าเบนกล่มราวก*บฝงแกะ แทนที่จะกระจาย 

ก*นออก จนกระทงพวกที่ถุกบาดเจ็บยำถูกยิงโดยนำบินเช่นนึ่ จะเอา 

อะไรก*บม*น หนำก็,ซีดมือล่นอย่างน่าเวทนา แลำก็อตส่าห์มีกวาม 

บากบ่นไปตามแกน อำยหนูเอ๋ย ม*นกลำ กลำแต่ก็ไม่กล่าร้องออกมา 

ดง ๆ ถึงหนำอกจะฉก ต้องจะหวะขาแขนบาดเจ็บก็ไค้แต่บ่นค่อย ๆ 

ถึงแม่ พอใครเขามองเช่าก็หยุดกราง พทโธ่เอ๋ย ม*นตายแลำ สีหนำ 

ม*นํไม่เดียงสาราวก*บศพทารก ใครไปเห็นเช่าก็ต้องรู้สึกกอหอยตน 

ผ้ใหญ่ก็อยาก-จะช่วยดอก ม*นโง่เซอะซะเสียจริงๆ อยากจะช่วยจง 

มันไปเสียให้ต้นจากกืนที่มันไม่มีธุระอะไรจะเช่ามาเกี่ยวของ เจาพวก 

นึ่แต่งต้วเสอกางเกงเทาใส่เกือกบู๊ตสูง แต่โดยมากมักหลวมรุ่มร่าม 

เพราะหำไหล่มันเล็กแคบ ลำมัวก็บอบบาง เสีอกางเกงเขาไม่เคยมัด 

ขนาดเด็กๆอย่างน้ ทหารเก่ากนหนึ่งต้องคุแลทหารใหม่ตง ๕ กน 

ถึง©๐ คน หนหนึ่งการยิงคำยไอพิษสำหารเมัาพวกนึ่เสียเยอะแย¬ 

ม*นมังไม่เกยไค้เรียนว่าเขาทำมันอย่างไร เราไปพบอุโมงค์เช่าแห่งหนึ่ง 

เต็มไปต้วยทหารใหม่หนาเขียวปากดำนอนตาย บางกนเช่าไปอย่ 

มันหลมดึงเอาหนำกากออกเร็วเกินไป โดยที่ไม่รู้ว่าไอพิษมักจะไปขำ 

อยู่ตามที่แอ่ง พอเห็นกนอื่น ๆ ที่เขาอยู่ขำงบนเขาถอดหนำกากไค้ 
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กเอาอย่างบ้าง เลยกลืนไอพิษเอ้าไปเสียพอ ทำให้ปอคพิการ อาการ 

หมดหว*ง เลือดตกใน หายใจไม่ออกฅาย 

-*- * # 

ทางทำนหนึ่งแห่งสนามเพลาะ ขำพเจ*าวี่งไปเจออับฮิมเมลสท๊อส 

เขา เราลงไปในอุโมงค์เดียวกน ไปนอนหอบอยู่ที่เดียวก้น กอยเวลา 

เขาประจญบาน พอออกมาจากนนใจกอขำพเจากำลงตื่นเท*น แต่ย*ง 

นึกว่า “ฮิมเมลสต๊อสไปอยู่ไหน” อันใคนึ่นก็รีบกระโดดเข่าไปใน 

อุโมงค์ พบตำแกนอนทำที่ว่าถกบาดเจ็บ ที่แท้ก็เบ็'นแผลนิดเดียว 

หนำตาแกเลิกลก กลำเค็มทนเพราะแก!าเบ็๋นกนพึ่งจะเคยเหมือนอ้น 

แต่การที่แกอยู่ในนึ่ขณะที่ทหารใหม่ออกไปอยู่ขำงนอกเช่นนึ่ ทำให้ 

ขำพเทำเดือด “ ออกไปขำงนอก ” ขำพเจาตะโกนบอก 

แกไม่ย กเกลื่อนที่ ปากสน หนวดกระดกกระดิก 

“ ออกไป ” ขำพเทำกล่าวซาอีก 

แกงอขา ซุกตำเขำไปขำงฝา แยกเขยวเหมือนหมา ขำพเจำ 

ฉุดแขนพยายามจะให้แกลุกขํ้นแกร*อง ม*นเหลือที่ขำพเจ่าจะทนไท้ 

จึงเขำ'จบด*นคอเขย่าเหมือนกระสอบ หัวว*คหัวเหวี่ยงไปมา 

' “บ้ายกนอัปรีย์ จะไปหรือไม่ไป บ้ายชาติหมา อ้ายสัตว์ 

ไปไหมไป ” นยนํหาแกคูเบนสีแกว ขำพเจ่าจบหัวกระแทกอับฝา 

“อ้ายงำ” ขำพเจ่าเดะไปที่สีขำง “อ้ายหมู” ขำพเจ่าผล*กพลางไส 

กอแกออกประฅู 

พออีกลื่นการเอ้าดีของเรามาถึง มีนายร*อย'โทมาด้วยกนหนึ่ง 

ท่านเห็นเราเอ้)ร่องดะโกน“หนำวี่ง หนาวง มาอับเรา ตามมา”และ 

คำสํ่งอ*'นนึ่ได้,ให้ผลดียี่งก'ว่าการด่าของอ้าพเจ่า ชิมเมลสฅ๊อสได้ยิน 
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กำสง มองคุรอบคำเทมือนก,บพึ่งจะตื่นนอน แล่วล็ว็งกามไป ขาพเจา 

คามไปขำงหลำ คอยอแก แกกล*บกลายเบ็๋น ยีมเมลสฅ๊อสผู้เก่งกลำ 

คำเช่นในสนามห*ฅอย่างเดิมอีกกร1งหนึ่ง แกถึงก'บวงไล่ล่วงเลยขน 

หน้านายรอยโทเสียคำยซา 

การระคมยิง การยิงก1นกาง ยิงเบ็๋นฉาก ลกระเบิคใต้ดิน รถรบ 

บนกล ลูกระเบิดขว้าง กำพูด คำพูดทงนื่น แต่แหมกวามหมายของ 

ม*น ช่างกินความไปถึงชองร่าย ๆ ในโลกท1งหมด หนาเราหรือช่าง 

สกปรก กวามคิดเราหรือก็ยุ่งเหยิง เราเหนื่อยแทบจะคาย พอการ 

เข่าดีมาถึง เราจะน้องต่อยหนำพวกยันเองคำยหมัด สำหยับให้ม*นหื่น 

ขนและมาควยทับเรา น้ยนื่ดาและมือฉีกหำเข่าถลอก ข่อศอกเต็ม 

ไปคำยเลือด 

แหมนี่นานเท่าไรแล่ว้หนอ น้ปคาห็หรือ เดือนหรือ บหรือ 

เปล่า ว*นเท่านะนแหละ เรามองดูเวลาที่ผ่านไปในใบหนำยันซีดของ 

กนจวนดาย เรายัดอาหารเข่าไปในดำเรา เราว็่ง เราขวาง เรายิง 

เราฆ่า เรานอน เราเหนื่อยอ่อนและหมดแรง ไม่มีอะไรจะช่วย1/'เยง 

เรา นอกจากจะนึกถึงว่ายังมืคนอื่นเหนื่อยกว่าหมดแรงกว่า หมดหยัง 

กว่าซึ่งมองดเรา ยัองดูเห็นเบ็1นเทวดาที่รอดจากความดายไค้หลายกรง 

ในเวลาอ*นน้อยที่ไค้พำผ่อน เราเผาสอน “น้นแน่ ดนะอำย 

ที่แกว่งมาน,น น้นลูกบนสนามเพลาะ ทมอบลงเสีย ม*-นก็จะผ่านขำม 

ทำเราไป แค่น้าม*นครงมาทางนื่ น้องวี่งหนี ลูกบนชนิคนื่หนีทน 

เรากอย ๆ ผื่กฝนหูพวกทหารใหม่ให้ไค้ยินเสียงแหลมเล็ก ๆ ของ 
I จ; จ; จ.' อ!' V'ต เ /ว)^ 

กระสุนขนาดย่อม คองกอยสงเกดจบพิงมน [นระหว่างเสียงอน พู 

เพราะเสียงมันคลำยแมลง เราอธิบายให้พงว่ากระสุนพวกนื่มือํนฅราย 



มาทกว่าอำ!)เสียงค'ง ๆ ซึ่งได้ยินล่วงหนาก่อนนาน ๆ เราบอกวิธีลง 

กำบ,งฅนไม่ให้ชำศึกบนอากาศแลเห็น และ'วิธีทำเบ็๋นคายอำต่องลืมลง 

ในขณะที่เข่าที วิธีกำหนดเวลาขชำงลกระเบิดให้ระเบิดก่อนตกถึงพน 

สอนให้ร้จำกระโดดลงหลมกระสนบีนใหญ่อย่างรวดเร็ว ตรงหน้า 

กระสุนชนิดมีชนวนระเบิดท'นที สอนการน้างสนามเพลาะดำยลูก 

ระเบิด อธิบายถึงกวามแตกด่างระหว่างชนวนกระสนข่าศึกน้บของเรา 

สอนให้ร้จำกระสนไอพิษ สอนทกอย่างที่จะช่วยให้พวกน1นรอดจาก 

กวามตาย พวกทหารใหม่พง มีนว่าง่ายหรอก แด่พอถึงเวลาเข่าจริง 

อารามที่ฅี่นเด่นทำอะไร ๆ ผิดหมด 

เสยเวลฅุ๊ส ถูกยิงเข่าที่หล*งทะลถึงปอด ชำพเว้าได้แด่จบมือ 

เขาบีบ “ก'นเสร็จเสียแลวแหละ ปอล’’ เขาพูดแล1วก*,คแขนตำเอง 

น้วยกวามเจ็บปวด 

เราได้เห็นหำกะโหลกแหวะหวะแลวชํงไม่ตาย เห็นคนซึ่งเทา 

ถกด่ดแลำย'งวี่งลงไปในหลุม นายสิบกนหนึ่งเอามือเดินด่างทีน ลาก 

หำเข่าที่ถกมาดเจ็บไปได้ตงไมล์ครึ่ง อีกกนหนึ่งไปสถานีชำระแผล 

เอามือกุมทองไม่ให้ไส้ทะลำ เราได้เห็นกนไม่มีปาก ไม่มีคาง ไม่มี 

หน้า กนหนึ่งเอาปากกำเสนเลือดไว้ตง๒ชำโมง เพื่อไม่ให้เลือดไหล 

จนตาย พระอาทิตย์ตก กลางคืนมาถึง กระสนคราง ชีวิตมาถึงขีด 
7 7 ; 

ทสดแลว 

ถึงกระนั้นพื่นคินอ*นแหลกซึงเราบองกํนอยู่ ก็ขงยย่ในเงอมมี'อ 

เรา เราถอยไปเพียง ๒-๓ รอยหลาเท่านั้น เท่ากบว่าเบนรางชํล 

สำทชํบชํ)ศก แต่ทุก ๆ หลามืดใเนอนฅาย 

ท' * 
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เราไค้ถูกถอนจากแนวรบ ขางใฅ้เราลูกต้อหมุน เรายืนกนอย่าง 

งง พอมีเสียงรอง “ระวงลวค” เราก็ย่อเข่าลงคามเคย เมื่อเราไป 

แนวรบน1น,กำลงเบนฤดร้อน ต้นไม้ยงมีใบเขียว เดี๋ยวน้ฤคูใบไม้ 

ร่วงแต้ว อากาศมีคและชนแฉะ รถบรรทุกจอด พวกเราบี1นลงเบ็1น 

กลุ่มปนเปต้นไม่รู้ว่าใกรเบนใคร ที่งสองต้างทางมีกนยืนเบ็๋นเงาคำ ๆ 

เรียกเลขหมายของกรมกอาทหาร ทกกรงที่เรียกก็มีทหารแยกต้นไป 

เบนหม่เล็ก ๆ เครื่องแต่งกายสกปรก ทหารที่หมดกำต้ง จำนวนน้อย 

น้อยนิดเดียวที่เหลือมา 

เสียงเรียกชอกองร้อยของเรา ต้อผู้ต้งต้บกองน่น้เอง ท่านก็ถุก 

บาดเจ็บเหมือนต้น แขนขำงหนึ่งพนไว้ แต้วมีผำกต้องกบคอช่วย 

พยง เราเดินไปหาท่าน ขาพเต้าเห็นต้ฅ ต้ลเบอร์ด เราเลยไปยืน 

อย่ต้วยต้น มองคูต้น แต้วเราได้ยินเสียงเรียกเลขหมายกองรอยเรา 

ซาอีก ซาอีกเบนหลายกรำ เรียกไปเถิด พวกที่ไปอย่โรงพยาบาล 

ต้บที่นอนกางอยู่ในหลุมกงไม่ได้ยิน — 

เสียงเรียกอีกกรงหนึ่ง “กองรอยที่ ๒ มาทางน” 

แต้วต้วยเสียงค่อยลง “หมดเท่านึ่เองหรือ กองต้อยที่ ๒” 

ท่านนึ่งเงียบ แต้วกล่าวควยเสียงต้นเครือ “หมดแต้วหรือ” 

แต้วสำ “น้บ” 

เช่าต้นนึ่อากาศกลุมเกรือ เมือเราขนไปแนวรบยงเบ็่นฤดรอน 

แต้วเราไปต้วยต้นถึง ๑๕๐ กน เคียวนีเราหนาว ฤดใบไม้ร่วง 



© © © 

เสียงใบไม้ตก เสียงนบก็อ่อข ๆ “หนึ่ง-สอง-สาม-สี่” ไปหมดเอา 

ท ๓๒ เงียบกนไปอีทนาน จึงมีเสียงถามว่าไม่มีอีกแส้วหรือ แลวคอย 

ไปอีกกร่หนึ่ง ทีนึ่มีกำส้งอย่างค่อย ๆ “คิวยหม่—” แส้วเสียงเงียบไป 

ไปคิงเอาดอนจบว่า “กองร,อขที่ ๒ -” 

-,“กองร้อ')ที่ ๒ เดินดามสบายหนำเดิน” แถว แถวสนนิดเคียว 

ออกเดินไปในเวลาเชำ ๓๒ คน 



บทท ด่เ 

เขาพาเราลงไปพำไกลกว่าที่เกย ไปที่จุดรวมพลแห่งหนึง 

สำหรบจะได้จำก*น,ใหม่ กองร่อยของเราขาดคนกว่ารอ?] ระหว่างนนํ 

พอว่างงาน เราก็เดินเที่ยวกนเล่น สำ ๓ ว*นที่หล่งอิมเมลสฅ๊อส 

มาหา ฅ1งแฅ่ไปถกสนามเพลาะเข่าความอวดหยี่งของแกหายไป แก 

ฅงใวิมาทำกึก*บเรา ข่าพเจ่าเองก็พอใจเหมือนก*น เพราะไค้เห็นแก 

เบนกนหามเฮย์เวลฅ๊สกลบเมื่อเวลาถกยิงที่หล่ง นอกจากน1นแกยำ 

ใจที่เลั้ยงคุเราที่โรงขายอาหาร เมื่อเวลาเราไม่มืสตางก มีแต่จาเดน 

เท่านํนที่ยำไม่ค่อยไว้ใจ 

แต่ในที่สุดจาเคนก็ยอมดีด้วยเหมือนก*น เพราะแกบอกว่าแก 

วิะทำหนำที่นายสิบพ่อครำแทนคนเก่าซึ่งไค้ลาพำ เพื่อพิสจน์ว่าแก 

พูดวิริง แกขยายเอานำตาลออกมา ๒ ปอนด์ให้จาเคน โดยเฉพาะแก 

วิดให้เราไปเบนเวรปอกม'นเทศกบเทอรนิป แลำแกให้อาหารเรากิน 

อย่างเที่ยวกบนายทหาร 

ด้วยเหฅุฉะนั้ เราได้รบของสองสิ'งซึ่งอาจทำกวามพอใจให้ทหาร 

ใด พู ได้ คือ อาหารที่ แลำก็พำ ที่จริงล่านึกให้ที่ พู ก็ไม่ใช่เบื่น 

ของมากมาย ล่าเบนเมื่อ ๒ บื่ก่อนน เรากงจะคุถกตำเองแย่ แต่ 

เดี๋ยวนํเราเห็นว่าเบนสุขแลว ทงนีก็เกยวกบกวามเคยชินเท่าน8นเอง 

ฅลอควินสำหรบแนวรบก็เหมือนกัน 

ความเคยชินนีแหละเบนเหตุทีทำให้เรากล่ายก*บว่าจะลืมอะไร 

ง่าย พู อย่างรวดเร็ว เมอวานนีเราอยู่ใท้กระสุนบน ว*นํนเราเล่นบ่าก*น, 



ชิ) 6) 0) 

แล้วก็เคินลอยนวลอยู่ฅามสบาย ว*นรุ่งขนก็กล'บไปสนามเพลาะอีก 

เราไม่ไค้ลืมอะไรจริงดอก แด่เมื่อมาอย่ในท่งเช่นน วนที่เราอยู่ใน 

แนวรบ เมื่อม*นผ่านพ่นไปแล้ว ก็จมลงไปในดำเราคล้ายกบล้อนหิน 

ม*นรำยกาจเกินไปที่จะไปหวนนึกถึงม่นอีกในท*นทีท*นใค เพราะล้า 

เราทำเช่นนั้น เราคงจะตายเสียนานแล้ว ขำพเจ็ามาเล็งเห็นเช่นน 

แหละ-ภย'นตรายที่งหลายน8นพอทนได้ ล้าแม้ว่าเราล้มหนำทน แด่ 

ม'นจะกลายเบนภ*ยที่ประหารเราจริง "I ล้าเราไปนึกถึงม*นเขำ เช่น 

เคียวกบที'เรากล'บกลายเบนสฅว์ในขณะที่เราไปถึงสนามรบ เบ็1นวิธี 

เคียวที่ทำให้เรารอคฅาข พอมาถึงที่พำเราก็กลายเบ็1นคนจรจ*ดลอย 

นวล เราจะทำอื่นไม่ได้ ความจำเบ็1นบำกไ.แช่นน3น เราดองการจะมี 

ชีวิฅอยู่ไม่ว่าจะราคาแพงเท่าใด เพราะฉะนํ้นถึงแม้'ว่าความริ’สึกและ 

กวามคิคด่าง ๆ นานาจะเบนของประเสริ1ฐสำหร*บเวลาสงบศึก เราจะ 

เอามาบรรทุกตำเราเดี๋ยวนํ้ก็ใม่สู้เหมาะ ไม่ใช่ถี่นของม'น เกมเมอริช 

ก็ตายไปแล้ว เฮย์เวลฅ๊สล้าล้งจะตาย มาร์เดนส์ขาขาด เมแยร์ตาย 

มำส์ตาย เบแยร์ตาย เฮมเมอร์ลิงตาย แล้วยำมีอีกคง ๑๒0 กน 

บาดเจ็บนอนกลงเกลือกอย่ที่ไหนต่อที่ไหนม*นเบนที่น่าสลดก็จริงอข่ 

แต่น*นแหละม*นเกี่ยวอะไรล้บเราเล่า เรานํงอยู่นี่ ล้าเราอาจช่วยให้ 

พวกน่นรอดตายไค้ ล้าเช่นนี่นแลำเราจึงตองเบนทุกข์เบนรอน เรา 

กงจะต่องช่วยแม้แต่จะต่องตายไปเอง เพราะเราอาจกล้าอย่างบาระหา 

ไค้บางกราว เราไม่กลำตายดอก ความขยาดมีบ่างแน่ละ แต่น*นม*น 

เบนที่ร่างกาย ไม่ใช่เบนที่ใจ ม*นต่างล้นอยู่ 

พวกเพื่อนเราตายไปแล่ว เขาไค้พำผ่อน ส่วนเราสิใครจะร้ไค้ 

ว่าสี่งใดกอยเราอยู่ เราจะต่องทำตำเองให้สบาย จะด’องนอ'แต่องก็14 



6)๑(3! 

ให้มากที่สุกที่จุะย*คลงไปในทองได้ แล้วก็ตื่ม สบบหรี่มิให้เวลาเปลือง 

ไปเปล่า ๆ ชีวิตม*นสนน*ก 

* * * 

ความขยาคภ*ยที่แนวรบได้ลบหายไปหมคในขณะที่เราออกมา 

พ่นแล้ว เรากล'บเอามาเบ็1นเครื่องสำหรบหำเราะเล่น วิธี'นก*นไม่ให้ 

เราเบนบา คลอคเวลาที่เราเล่นตลกแล่วเรา!ามีกำลำทนทานได้มาก 

แต่เราไม่ได้ลืมมิได้ หน*ง์สือพิมพ์ชอบคุยเบี่อย ๆ ว่าทหารนน 

พนดีอยู่เสมอ คอยแค่จดหาเกรี่องเล่นเต้น,รำเสียคงแต่ยิงไม'ออกจาก 

แนวรบโกหกที่งเรื่อง เราไม่ได้ครึกกร้น เพราะว่าเราพนคีคอก แต่ 

เราล้องพนดีมิฉะนนเราจะฅาย ล้าเราไม่ทำเช่นน้นก็เห็นจะทนไม่ไหว 

แต่กระนั้นก็ขมชื่นมาก ๆ ขนทุกเดือน 

และช่อนขำพเจำทราบ ทุกสี่งทุกอย่างซึ่งขณะนขณะที่เราทำ 

สงครามจมหายไปในคำเราเองประคุจกไนหินน พอสงบคึกแล้ว จะ 

ตื่นขํ้นมาใหม่ และเมื่อน1นแหละจะฅงํ้ต้นการฅ่อส้ระหว่างกวามเบีน 

ก*บความฅาย 

ว*น สไ]คาหะ บี ที่ผ่านไปในแนวรบน จะกลไ)มาส่เราอีก 

เพื่อนฝูงที่คายไปแลำก็จะลุกขนยืนเคินเกียงไปกไเรา สมองเราจะ 

โปร่ง เราจะมีความมุ่งหมายและจะเดินไปสู่ความมุ่งหมายนํ้น พรไม 

กไเพื่อนที่ฅายไปอยู่เกียงขไง เวลาที่ผ่านไปในสนามรบอย่เบีองหลำ 

จะต่อส้กํบใคร โทษชองใครกน ไ 

เมื่อเร็ว ๆ มาน มีละครสำหรบทหารได้มาปลูกโรงเล่นอยู่แถวนํ้ 

บายโฆษณายำติดอยู่คามฝา คร๊อปกไขาพเจำยืนคาโคชมบีาย เกือบ 



๑๑ 

จะไม่เชื่อว่าของพรรค์นึ่ยงมีอย่ในโลก ในบ้ายนี่นมีรูปหญิงสาวใส่เสือ 

บาง ๆ สำหร้บฤดูร้อน มีเข็มข*ดหน”งมีน่สีแคงอยู่ราวฅะโพก หล่อน 

ยืนอยู่ มือหนึ่งเกาะร้ว อีกมือหนึ่งถือหมวกฟาง ใส่กงเท่าและรองเท่า 

ขาว รองเทาส่น่สง ข้างหลง์มีรูปทะเลสาบสีนาเงินก*บมำขาวหลายฅำ 

ขาง ๆ หล่อนมีหนุ่มรูปงามยืนอยู่คำย หล่อนสวยมาก จมูกเล็ก ๆ 

น่าเอ็นดู ริมผื่ปากแดง ขาเรียว สะอาอสะอำน จริงนะหล่อนคงจะ 

อาบนาอย่างนัอยวนละ ๒ คร8ง ขเล็บก็ไม่เกยมี หรือย่างมากก็เพียง 

แค่เม็ดทรายจากหาคบ้างเท่าน1น ขาง ฯ เร้าหล่อนมืเจำหนุ่ม,ใส่กางเกง 

ขาวเสอสีนาเงิน หมวกแก๊ปทหารเรือ เร้านี่ไม่ทำให้เราทึ่งกี่มากนอย 

นางสาวบนรูปโฆษณาทำให้เราพิศวงมาก เราลืมไปถนัคทีเคียว 

ว่า ชองพรรค์นึ่ยํงมีอยู่ในโลก และแม้แค่เดี๋ยวนึ่เองเราก็เกือบจะไม่ 

เชื่อนัยน่ฅาดำเอง เราไม่ได้เห็นอะไรอย่างนี่มาหลายบี'ค่อหลายบ้แลำ 

ไม่ได้เห็นอะไรเหมือนในเรื่องความสุขความงาม ความร่าเริงนี่มีน 

เบ้นภาพของเวลาสงบศึกอย่างทีมีนควรจะเบ็1น เรารู้สึกดื่นเดน 

“นี่ ดูอำยเกือกบาง ๆ นี่นซิ หล่อนจะเดินไปได้สํกกี่ไมล์มี 

ใส่เกือกย*งง” ขาพเร้ากล่าวขั้นแลำนึกได้นันทีว1าฅำเองบำ อย่ดี ๆ 

มายืนมองรปอย่างนี่แล่'ว่ไม่นึกถึงนอก'จากเดิน 

“อายหล่อนส้กเท่าใดหนอ ใ” กร๊อปถาม 

“อย่างมากเห็นจะราว ๒๒” ขำพเร้าฅอบเคา ๆ 

“อือ ถำงํ้นหล่อนก็แก่กว่าเรานะซี กไเว่าอายุหล่อนไม่เกิน 

๑๗ นา เชื่อเถอะ” 

เราร้สืกขนสุก 



๑๑๖ 

“ม"นท่าไม่เลวนะ อ'ล์เบอร์ด ไง ! แกว่าไง ใ” 

เขาพยิก “กันมีกางเกงขาวเหมือนกันนะที่บำน” 

“กางเกงขาวน่ะแกมีละ” ข่าพเกัาพค “แต่นางสาวอย่างน.” 

เราต่างก็มองคฅากัน ที่นี่เราไม่มีอะไรจะเอาไปกุย มีแต่เสอขาด ๆ 

เบอนๆ เสือเครื่องแบบที่โสโกรก จะไปแข่งข์นกับใครไหว เพราะ 

ฉะน5นเราเลยฉีกรูปเกัาผู้ชายออกเสียจากบาย ระกังไม่ให้รูปนางสาว 

ขาดไปกัวย นี่ก็เบน'วิธีแข่งกันอย่างหนึ่ง 

“เออ กังไงไปเอาหม'ต่ออกเสียก่อนเถิดหรือ ใ” กร๊อปออก 

กวามเห็น 

ข่าพเจำไม่ต่อยจะเห็นดำยนก เพราะการกับหม่ต่ไม่ท่าไห้เสือ 

สะอาดขน และภายใน ๒ ชำโมง อำยหมํดมันก็มาชนเค็มอีกแต่เมื่อ 

เราไค้มองคุรุปอีกกรำหนึ่งแลำ ขาพเกัาก็เลยฅกลงมิหนำซํ้ากังแถม 

ไปไกลกว่านึ่นอีก 

“เราไปคุซี เออ บางทีจะได้เสือเชั๊ฅสะอาด ๆ ใส่ส*กดำ” 

“ถุงตีนอีกว่า กัาได้ถุงใหม่” อํลเบอร์ฅพดอย่างมีเหดผล 

“น'นน่ะซี บางทีถุงอีนก็จะไค้ ไปเถิดไปลองหาด” พออีเสียรื 

กับจาเดนเดินมาถึง เขามองดูรูปที่บายแลำก็คยกันอย่างลามกอนาจาร 

เลียร์เบ็๋นกนแรกในพวกเราที่'ได้เกยสมสู่กับผู้หญิง เขาเลยอธิบายเสีย 

อย่างละเอียดลออ กล่าวขกัญถึงนางสาวในรูปดามภาษาของเขาเสีย 

สนุก จาเดนกอยสน*บสนุน 

คำพูดเหล่านึ่ไม่ใช่ว่าจะท่าให้เราคลี่นไส้ เสยทีเกยว เพราะว่าผ้ที่ 

ไม่กุนเกยต่อกำลามกอนาจารก็ไม่ใช่ทหาร แต่สำหรบเวลานึ่นเราไม่ 



๑๑๓) 

ชอบพง เพราะฉะน1นเรพึงเลี่ยงไปเสีย และเดินไปทีสถานีไล่หมด 

รู้สึกราวกบว่า'จะเขา,ไป'ในรำนฅํดิเสอสำหรบสุภาพบุรุษชนหรู 

* จ้& * 

บก้นที่เราพำอย่นไเฅงอข่ริมกลอง ทางผึงโน‘นมีสระและมีก้นสน 

ทางผงขางโนนมีผู้หญิงควย บ้านที่อย่ทางผึงเราน1น ชาวบ้านหนีก้น 

ไปหมค แต่ทางผึงโนไเ บางคราวก็เห็นมีพลเมือง 

ในคอนเย็นเราไปว่ายนีาเล่น ได้เห็นผ้หญิง ๓ คนเดินอยู่ที่'ริม 

ผึง หล่อนเดินก้นช้าๆ และไม่หนหนก้หนีเรา ที่งํ้ๆ ที่เราไม่มีเสอ 

ผาผล*ดอาบนา 

เลียร์ ลองฅะโกนเรียก หล่อนหำเราะแลำก็หยุดดู เราก็คุย 

เบนภาษาฝรํ่ง์เศสอย่างแกน ๆ ไม่ว่าจะนีกคำอะไรออก พูดปนก้น 

ให้ยุ่ง เพื่อรงเอาหล่อนไว้ ความจริงผู้หญิงท1งสามนีไม่ใช่จะสวย 

นกหนาคอก แต่สำหรํบที่นี่'จะเอา ยำไงอีก 

ในจำนวนน1น, มีกนหนึ่งผมสีนาคาลแก่ เวลาหล่อนหำเราะพ้น 

ขาวฉายแสงเบนมน อาการกิริยาวาจาหล่อนกระคุ้งกระฅํ้ง กระโปรง 

บาง ๆ ปลิวอยู่ไปมา ถึงนาจะเย็นเราก็สู้เล่นฅลกคะนองพยายามจะให้ 

หล่อนเพลิดเพลินจะไค้ไม่เดินไปเสีย เราคุยอะไร ๆ เรื่อย หล่อนก็คอบ 

แต่เราไม่รู้เรื่องได้แต่หำเราะทำท่าต่าง ๆ จาเดนฉลาดกว่าเพื่อนวี่งไป 

ในบ้าน ฉวยเอาขนมบงออกมาชูอยู่ก้อนหนึ่งผลดีมาก หล่อนพยก 

กวำมือเรียกให้เราไปหาแต่เราไม่กลก้ เพราะมีคำสงห่ามไว้ไม่ให้ข้าม 

ไปทางผึงโนน ที่สะพานมียามกอยคำ จะผ่านไปก็ก้องมีใบอนญ-เท เรา 

ทำท่าทางบอกให้หล่อน6]ก้มมา หล่อนสำเท'วแลำชไปที่สะพาน หล่อน 

ขก้มมาไม่ได้เหมือนก้น หล่อนพาก้นเดินทก้บอย่างช้า ๆ เลียบริมผึง 



๑๑^ 

กลองเรื่อยไปเราว่ายนาฅาม พอไปได้สำ ๒-๓ รำขหลา หล่อนกหน 

ออก แลำชใปยำบ้านแห่งหนึ่งไม่ห่างจากคลองนำ มีต้นไม้และกอ 

ไม้อยู่รอบ ‘ก เลียร์ถามว่าหล่อนอย่ที่นนหรือ หล่อนหำเราะ แน่ละ 

น*นคือบ้านของหล่อน เราตะโกนบอกไปว่า เราจะไปหาเมื่อเวลา 

ยามไม่เห็น คือตอนเวลากลางคืน คืนว'นนึ่น่ 

หล่อนยกมือขนประสานแลำบี่คหนไหลไ]ตา หล่อนเข้าใจแลำ 

แม่ผมสีนึ่าตาลทำท่าเต้นรำ แม่ผมสีทองบอกว่า “ขนมบงดีมาก” 

เราทำท่าร*บรองอย่างเต็มใจว่าจะหาไปให้ และของอร่อยอื่น ๆ อก 

พยายามอธิบายคำยมือและคำยน่ย์น์ฅา เลียร์เกือบจมนาขณะที่อธิบาย 

ถึงไส้กรอก อย่าว่าแต่เท่าน1นเลย แม้จะต้องสํญญาถึงกไ]ต้องขนไป 

ให้หมคกลำสมุหบ้ญ่ชี เราก็เห็นจะเอา หล่อนเดินไปพลางห*นมาค 

เราบ่อยๆ เราบีนตลีงทางผึงของเรา แลำมองคหล่อนว่าจะเข้าบ้านที่ 

ชื่ให้จริงหรือไม่ หล่อนอาจจะหลอกเล่นก็ได้ ครื่นแลำเราว่ายนากล*บ 

สะพานนน ผ้ที่ไม่มีอนุญาตจะข้ามไม่ได้เลย เพราะฉะนะน 

จะกำงว่ายนาข้ามไปในกำกันน1น พวกเราตื่นเต้นกนใหญ่ คอยเวลาอยู่ 

เฉยๆ ก็ไม่ได้ต้องกินเหล่า เลยพาก*นเข้ารไนขายอาหาร กินเบียร์ 

กินพ’เนช ผลำก*นเล่าเรื่องส่วนกำสู่กันพง โกหกไปบ้าง แต่ทกคน 

ก็ยินดีเชื่อเรื่องที่เล่า ชำแต่คอยให้ถึงกราวของตำสำหร*บจะได้โกหก 

มากขนอีกเท่านึ่น มือไม้ล่นควยกวามใจเร็ว สูบบหรื่กันนไ]ไม่กัวน 

จนคร๊อปพูคชั้นว่า “เออ เอาบุหรี่ให้หล่อนบ้างเถึค” เราจึงเอาเข้า 

เก็บไว้ในหมวกบ้างไม่สูบเสียหมก 

พาเปลี่ยนเบนสีเขียวอ่อน พวกเรามีคำยก'น ๔ กน แต่จะไป 

ได้ก็เพียง ๓ คนเท่ไนึ่น เราตองที่งจ'แคนเสียคนหนึ่ง เอาเหล่าให้ 



พิ (5) 

กินเสียจนมึน พอกำลงพยงจาเดนเข้าไปที่พำ ใจคอกระหยีมเค็มที 

แม่ผมสีนาฅาล เบนของข้าพเจำ เราจ*'บฉลากกน ได้เช่นน,น 

จาเดนพอตำถึงที่นอนก็กรน ครำหนึ่งดื่นขํ้นเล่นเอาเราดกใจนึกว่า 

แกล้งทำหล'บ ไห้เราเสียเหล้าไปเปล่า ๆ แต่ส*กกรู่ก็กลบหล้บไป,ใหม่ 

เราเอาขนมบ่งห่อกระดาษหน*'งสีอพิมพ์พร้อมดำขบหรี่ก*'บไส้กรอก ซึ่ง 

ร*บแจกเมื่อตอนเย็น เบ็่นของกำน*'นพธดูได้ทีเคียว เราเอาสงเหล่าน้ 

ยำเข้าไปในเกือกบู๊ต เพราะอย่างไรก็ต่องเอาเกือกไป เกรงว่าจะไป 

เหยียบลวดหนามหรือกระเบองเข้า,ทางผึงโนน ส่วนเครื่องแต่งตำ 

อย่างอื่นเอาไปไม่ได้ เพราะตองว'ายนาไปแต่ทางก็ไม่ส้ไกลนำ 

แล้วมืดดำย 

เราออกเดิน มือถือเกือก พอถึงกลองก็กํอยๆ เลื่อนตำลงนา 

นอนหงายตีกรรเชียง มือถือเกือกวางไว้บนหำ กรนถึงผืงก็ค่อยฯ 

•บี่นขน เอาห่อออกจากเกือกมาถือไว้ สวมเกือก ออกได้วี่ง ตำ 

ล่อนจํอนและเบี่ยกเบอน มีแฅ่เกือกเบ็่นเครี่องแต่งตำเท่านึ่น เราหา 

บ่านได้ท*นที ม*'นอยู่ระหว่างตีนไม้ เลียร์สะคุดรากไม้ข้อศอกถลอก 

“ช,งม*'น” เขาว่าอย่างพอใจ 

หน*าต่างบ่'เนน,นบิ1ด เราค่อยย่องรอบ ๆ พยายามมองเข้าไป 

ตามช่อง ใจเตี'นก*'นเค็มที่ บ่นใดน1นกร๊อปชำล้งเล “เออ ล้ามี 

นายทหารอย่ในนั้จะทำอย่างไร” 

“เราก็ฌิ1คน่ะซี” เลียร์ ตอบ “ให้เขาลองอ่านเลขหมายกรม 

ของเราเอาเองก็แลำล้น” พูดพลางเอามือตบล้น 

ประตสวนเบี่ดอำอยู่ เกือกของเราทำเสียคำประฅบ่'านเบี่คออก 

แสงสว่างส่องออกมาเบ็1นทาง มีเสียงผู้หญิงร้องดำยกวามกลำ 
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“จ๊ จ๊ พวกเราเอง—เพื่อนท1น—” เราพูดพลางยกห่อของ 

กินขั้นช 

ผ้หญิงอีกสองกนโผล่ออกมา บ่ระตูเบิ1ดก'วางขืน และแสงสว่าง 

ส่องเราเต็มที่ หล่อนจำเราได้ที่ง ๓ คน แลำหำเราะกนสน”น เมอ 

เห็นการแต่งตำของเรา ตำหล่อนโขกไปโยกมาในกรอบประตู อาราม 

ที่หำเราะ ท่าทางกระด้งกระคงคีข้ง 

“เที่ยวก่อน” หล่อนหายไปแล่วโยนผามาให้เราหุ้มห่อคำ แลก 

เราก็ล่าวเข้าในบาน กลางห่องมีฅะเกียงเล็ก"]พุอยู่ควงหนึง ในหอง 

ตูอุ่นและมีกล็นหอมนิค ๆ เราแก้ห่อของกินออกส่งให้ผู้หญิง นำนฅา 

หล่อนเบนมน เห็นได้ว่าหิวจด ทีน้ค่างกนก็รู้สึกกระดาก อาอั้งล่น 

อข่ เลียรทำท่ากิน พวกผู้หญิงฅื่นจากพะล่ง ไปหยิบชามจานและมีด 

แลำก็ลงมือทำธุระ หล่อนยกไส้กรอกขั้นชทก "I ร้น มองตูดำย 

กวามรำแลำเอาเข้าปาก เราน่งภูมิใจอยู่ข้าง ๆ หล่อนคุยให้เรา'พื่ง 

ไม่หยดปาก เราเข้าใจนำยเต็มทีแฅ่ก็ทนพง เพราะกำพูดเหล่าน 

รู้สึกว่าแสดงมิตรจิต แน่ละ พวกเราตูหนุ่มแน่นล่นที่งน่น แม่ผม 

สีนาตาลลูบผมข้าพเล่า แล่วกล่าวอย่างที่ผ้หญิงฝรงเศสทกคนชอบ 

กล่าว “สงกรามนะ” เคราะห์รำย น่าสงสาร-” 

ข้าพเล่าจ*บแขนหล่อนไว้แน่น เอาริมผื่ปากจบลงกลางใจมือ 

น์วหล่อนลูบหนัาข้าพเข้า ฅาอนคม เน์ออนอ่อนน่มสีกลา ๆริมผี่ปาก 

สีแดงอยู่ใกล้ๆ ปากหล่อนกพูดไป พูดสีงที่ข้าพเล่า'ไม่เข้าใจ นัยน์ตา 

หล่อนข้าพเจากไม่เขาใจเ.หมอนล่น รู้สึกว่ามีความหมายมากกว่าที่เรา 

คิดไว้ขณะที่เรามา ในขำนนนมีหลายห่อง เมื่อผ่านไปข้าพเล่าได้ 

เห็นเลียร์ ล่าลงเพลิดเพลินอยู่กบแม่ผมสีทอง ส่วนตำข้าพเข้าเอง 
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รู้สึกตัวเองอยู่ไกล รู้สึกอ่อนเพลียความกำหนดปนไปตัวยกวามเศรำ 

รู้สึกหวหมุน เพราะไม่มีอะไรที่จะยึดไค้ เราที่งเกือกบ๊ดไว้ที่ข่างนอก 

พวกผู้หญิงเอารองเทำแทะมาให้สวม แล่ว่ในบัดนี่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ 

สำห ตันวะเดือน'ว่า ข่าพเตัาเบ็1นทหาร ความองอาจกล่าหาญก็สุญไป 

ไม่มีแลว ไม่มีบี1นไม่มีเข็มตัด ไม่มีเสอไม่มีหมวก ข่าพเจ่าตัองปล่อย 

ฅวเองให้จมดึงลงไปส่ลี่นที่ไม่ร้ตัก จะเบึนอะไรก็ทามที แท่กระนี่น 

ตังรู้สึกกรำม 

แม่ผมสีนี่าดาลขมวดกวเวลาหล่อน'ทรอง แท่เวลาหล่อนพุด 

คิวหล่อนนี่งอยู่ตับที่ และเสียงของหล่อนบางทีก็ไม่เบ็1นก0าพด ตัดห้วน 

ไปเสียบ่างหรือกลืนไปเสียครึ่งๆ แท่ข่าพเจ่าจะร้อะไร จะไปร้อะไรไท้ 

กำของภาษาท่างประเทศซึ่งฟ้าพเจ่าเกือบจะไม่เข่าใจนี่ปลอบข่าพเจ่า 

กล่อมขำพเจ่าให้สงบ ห้องก็มืด ค่อยๆละลายไป เหลือแท่หนำ 

ของหล่อนเท่านนที่ตังมีชีวิตและตังสว่าง 

หนำกนเรานี่เปลี่ยนไปไท้ท่าง ๆ เช่นนี่เจียวหนอ เมื่อส*กกร่ 

มานี่ดวงหนำแปลก แท่เดี๋ยวนี่เจือปนไปตัวยกวามหวาน ความหวาน 

นี่ไม่ได้มาจากหนำ แท่มาจากราดรี มาจากโลก มาจากเลือดทุกต็งนี่ 

มารวมตัน มาฉายแสงอยู่ตัวยตัน สีงของในห*องก็ถูกอำนาจนี่ควย 

เพราะเปลี่ยนแปลงราวตับว่าอยู่ตามลำตัง ห่างจากสี่งอื่นๆ ขำพเจำ 

ร้สึกเกือบ ๆ จะตกใจ'ในเมื่อเห็นผิวเนี่ออันขาวของตัวเอง เมื่อแสง 

สว่างตันมาตับตับเมื่อมือเย็นสีคลา ๆ ลูบไปลูบมา 
* 

ทุกส์งนี่ช่างท่างกบโรงผู้หญิงที่เขาตัดไว้สำหตับทหารเสียจริงๆ 

ที'นี่นเราทองไปยืนกอยก’นี่เมี่นหาง ตัาพเตัาไม่อฺขากนี่กฤงฺคลฺก แท่ 
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บางกราวความจำ!,บนบังคบสมองไปทางนน ขำพเจากลว กลวว่า 

บางทีจะไม่มืกันที่จะหนีไปพ้นได้เลข 

พันใดน5นริมผี่ปากแม่ผมสีนาตาลมาถกขำพเจา ขาพเจากอค 

เข่าไว้ 'หลํบ?าาปล่อยให้ส์งที่ชั๋ว^ายฅ่าง ^ ละลาย!ป การสงกวาม 

ความขขาคภข ความร่มร่าม เพี่อจะปลกกวามสุขและความเบนหนุ่ม 

ขน ขำพเจำนึกถึงนางสาวที่อย่บนบายโฆษณา และชํ่วขณะหนึง 

รู้สึกว่าจะกัองไปชิงเอาไว้ให้จงได้ มิฉะน8นจะยอมฅาย และล่าขาพเจา 

ผงฅำลงไปอีก ผงลงไปในแขนที่กอดขำพเจำนั้ บางทีส็่งทีไม่เคย 

นึกผนจะปงเกิดขํ้นบ้างกวะม*ง. 

สกกร่ใหญ่ ") ภายหล*ง เรามารวมพร,อมกันหมด เลียรพืนดี 

กว่ากน เราสวมเกือกบ๊ฅเขำแล่วก็รำลา อากาศในเวลาราตรีค่อยทำ 

ให้ฅำเราหายรอน กันไม้ใหญ่ก็สะปดใบอข่ในที่มืด ดวงจ*นฑร์ฉายแสง 

อยู่บนพ้าและลอยอยู่ในนาริมกลอง เราไม่วงเบนแท่เดินกำวยาว ๆ 

'‘สมราคาขนมบงหรอก” เลียร์พคขน 

ขำพเจาไม่กล่าออกเลียง เพราะไม่รู้สึกกัวเองเบนสุขแม้แต่นอย 

เราได้ยินเสียงผี่ฅีนคนเดิน เลยหลบแอบขำงกอไม้ เสียงเท่’า 

เขำมาใกล้เขำ เราเห็นทหารแก้กัIแค่ใส่เกือกบู๊ตเหมือนอย่างเรา 

มือถือห่อกำล่งวง จาเคนน'นเอง วงกับฅาไปโน่นแล่'ว พวกเรา 

หำเราะ พรุ่งนีมันคงค่าเราล่น 

เรากกับมาถึงที่พักโดยไม่มีใครได้ร้ใด้เห็น 

-* * * 

ขำพเล่าถกเรียกไปย้งห์องนายทหาร ผ้ปงกับกองยื่นใบลาให้ 
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แล*ว์อำนวยพร'ให้ขำพเจ้าเดินทางไปโดยสว*สดิภาพ ข้าพเจ้ามองกูว่า 

ได้ลากี่วน -๑๗ ว*น ๑๔ วนเบ็นการลาแท้ๆ อีก ๓ ว*นสำหรบ 

เดินทาง ข้าพเจ้าเห็นไม่พอ เลยลองขอ,ให้เพื่มขนอีกเบ็๋น ๕ วนสำหรบ 

เดินทาง คุณรำยโทชให้กูว่าเมี่อเสร็จจากลาแล้ว ข้าพเจ้าย''งไม่ล้อง 

กล*บมาสนามรบทำทีทำใด แต่จะติองไปร*บการผึ'กฝนที่ในก่ายแห่ง 

หนึ่งเสียก่อน 

คนอื่น ฯ แสดงความยินดีต่อข้าพเจ้า ก'ฅส่งสอนว่าควรจะไป 

หางานทำทางโนน ล้ามีหนำที่เหมาะแล้วกึกวรยึคอยุ่เสียเลย จะได้ 

ไม่ติองกล*บมาอีก 

ข้าพเจ้าเองอยากจะเลื่อนวนลาไปสำ ๘ วน เพราะเวลานึ่ 

กองจ้อยจะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกนาน แล้วที่ คุ พำนึ่สบายเสียติวย 

ข้าพเจ้าติองเลื่ยงเหล้าพวกเพื่อน คุ ฅามธรรมเนียม ว่ากำเสีย 

จนมึน คุไปฅามกำ ข้าพเจ้ารู้สึกเศจ้า จะไปเสียตง ๖ ส'ปดาห์นบว่า 

เคราะห์ดีก็จริง แต่อะไรจะบ'งเกิดขนบางก่อนข้าพเจ้ากล*บ จะได้พบ 

ก*บพวกสหายเหล่านึ่ย้กหรือ เฮย์กึกายไปกนหนึ่งแล้วกราวนี่จะถึงกา 

ใคร 

ขณะที่ดื่มกำอยู่น8น ข้าพเจ้ามองกูทีละคน อำเบอร์ตน'งอย่ 

ข้างคุข้าพเจ้า สบบหริ1ไม่พูดว่ากระไร เราเกยอยู่ติวยกำมาเสมอ 

ตรงกำข้าม มีก*ตหำไหล่ตก นึ่วหำแม่มือกว่างเสียงพูดเรียบคุมลเล่อร์ 

พ้นเขยินหำเราะติง จาเกนน์ยน์ตาเหมือนหนู เลียร์ไว้เกรายาวดแก่ 

อายุสำ ๔0 

เหนือเรา กวํนบหรี่ดหลบอยู่ ทหารไม่สูบบุหรี่นี่นึกไม่ออกว่า 

จะอย่ได้อย่างไร โรงขายอาหารเบนที่สำราญของเขาและเบียร์นี่นมีค่า 



ยี่งกว่าที่จะเบ็๋นแต่เฉพาะเครื่องดื่ม ต่องนบว่าเบนเกรื่องหมายสำหรบ 

แสดงว่าทหารผู้น1นยีงสามารถเคลื่อนไหวอว*'ยวะและย*'งนอนได้เบ็1นสุข 

พวกเราเอาท''นเต็มที่ เหยียดแข1'งเหยียดขาถ่มนาลายล้นให้เปรอะไป 

พอคำลงเราจำมผงไปทางโน้นอีก จำพเจำช''กเกรง ไม่กลาบอก 

กํบแม่ผมสีนาทาลว่าขาพเจำจะจากไป และเมื่อจะได้กล*'บมา กองทหาร 

ก็กงจะออกเดินไปไกลจากที่นี่เสียแล้ว เพราะฉะน1นจะ ไม่มี'ว่นได้พบ 

ก*'นอีก แต่หล่อนเบ็1นแต่พยี'กหน้าแล้'วก็ไม่เห็นแสดงอาการอย่างไร 

ในชํ้นฅนจำพเจำรู้สึกแปลกใจ แต่ครื่นภายหล*งจึงนึกออก 

เสียร์พูคถูก ล้าจำพเจำจะต่องไปแนวรบ หล่อนก็จะได้บอกว่า 

“โปฟวร์ การ์ซอง” แต่จำเพียงแต่ลาไปจำนแจํว หล่อนไม่อยากพง 

ไม่เห็นหน้าทึ่งอะไรเลย ช'งหล่อนเถิด หล่อนจะไปนรกหรืออะไร 

จำพเจำก็ไม่เห็นทุกข์ 

รุ่งขนเจำเมื่อได้ไปให้เขาปลดเปลํ้องหม*'ดหมดแล้ว จำพเจำ 

ก็ย*'งไปสถานีรถไฟ อ*'ลเบอร์ตก*บก*'ฅฅามมาส่ง พอไปถึงก็ไค้ทราบว่า 

ยี'งต่องกอยอีก ๒ ช’วโมงก่อนรถไฟจะออก ท5งสองกนเขาดองรีบกล*บ 

ไปทำงาน เราเลยทองลากน 

“ก๊ดลก ค*'ด” “ถู๊คลก อ*'ลเบอร์ด 
5? 

ข ข 

เขาพาก*'นไป โบกมือมาให้ ๒-๓ กรง แลวร่างทึ่งสองก็ค่อยทุ 

] จํเพเจํเจำเขาได้จำผี่ต็น จำท่าทางได้ทุกอย่างอย่ไกลเท่าไกล 

ก็กงจำจํนได้ พอเขาลบไปแล้ว จำพเจากน'งลงบนห่อของแล้วกอย 

อยากจะให้ได้ไปเสียร้แล้วร้รอด 

ห่ Iง 

* พี- พี®' 
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ขำพเจ่าค,องไปนอนตามชานชลาสถานีเสียหลายแห่ง ไปยืน 

หนาโรงตไ)ซุปเสียก็หลายแห่ง จนในที่สดจึงถึงเขฅภูมิประเทศ 

เศรำมุลึกลไ]และซึ่งค้นนํขน์ตา หม่บ่านหลำคามุงฟาง เหมือนก็บ 

หมวกที่ดึงลงมาบี่ดฝาผนํงซาว ทำควยไม้ครึ่งปูนกรึ่ง ทุ่งนาอินกวาง 

สีเหมือนมุก สวนอินไม้โรงนา เหล่านั้ผ่านไปขำงทาง ชื่อสถานี 

เรีมจะชินหู ใจขำ-พเจ,าเอิน รถไฟก็แล่นไป ขำพเจ่ายึนครงหนำต่าง 

เอามือเกาะไว้ มองคสิ,งฅ่าง มุ อย่างเพลิดเพลินท'งเรียบราบ นา 

โรงนา ถนน ร*ว ชาวนายืนคูสาว มุ โบกมือเด็ก มุ เล่นอย่ฅามริมทาง 

ถนนบานนอก ถนนอินเรียบปราศจากบนใหญ่ 

เย็นลงแล่ว ลำรถไฟไม่กระเทือนนำ ขำพเจ่ากงจะนีาตาไหล 

ที่ราบอินกว้างค่อย มุ แผ่ออกไกลไปทางโน์น ขอบเขตของภูเขา 

ไคลเบนแบร์กปรากฏขนเบ็1นสีนำเงินอิอน มุ ขำพเจ่าจำได้รปมไ; 

เหมือนก็บหวี โผล่ออกจากบ่1าหล่งภูเขาน8นก็กือเมืองของขำพเจ่า 

พระอาทิตย์ฉายแสงแดงไปทำ ทุกสีงทุกอข่างดละลายหายไปในแสง 

ทองแสงแดง รถเลยวไปตามราง แล่วก็เลขวอีกกร1งหนึ่งไกลลิบ มุ 

โน่น ตนสนขนเรียงก็นเบนแถว ดูเบนเงาคำเอนเอียงไปมา 

ทุ่งนาหมุนวนในเมื่อรถเลํ้ยว 

ประเดี๋ยวก็รวมก็น่เขำจนเบ็1นกลุ่ม 

จนกระอิงมีบานขนมาบง 

ระยะระหว่างอินไม้ก็ดูสนลง 

อีกสำครู่หนึ่งจึงปรากฏขนใหม่ 

วถไฟขำมถนน ขำพเจ่าขืนอยู่ที่หนำต่ เงระไม่ดูไม่ได้ กนโคยสาร 

อีน มุ เก็บเข่าของเตรียมพรอมที่ๆะลง ขำพเจ่ายอกชื่อถนนที่เราข่าม- 

เบรแมร์สกรีสสี-พรแมร์สฅรำสี- 



๑ เต) 'ง 

ขางล่างเห็นกนขี่รถถีบ รถบรรทก คนพลเมือง ถนนนีสีเทา 

มีอุโมงค์สีเทา ต้อนร*บชำพเจ้าราวกับมารดา 

กรนแล้วรถไพ่ก็หยุด สถานีมี,เสียงจำละหวน มียามคอยเผา 

ขาพเ'จำหยิบห่อของเอาเชือก-อัด หยิบบนขั้นแล้วลงบ่นไดไป 

บนชานชลา ขาพเจำมองครอบ "I ไม่ร้จํกใกรเลยในพวกที่เดิน 

ขวกไขว่กนไปมา นางพยาบาลกาชาดเอาเกรื่องดื่มมาให้ขาพเจำ-แต่ 

ข่าพเจำนันหนีเสีย หล่อนยมราวกไ]บ่า เห็นต้วเองเบนกนสำค*ญ 

เหมือนกไ]จะอวดว่า ดซิ ฉํนเอากาแฟให้ทหารกิน หล่อนเรียก 

ข่าพเจำว่า เพื่อน แต่ขำพเจำไม่ต้องการ 

ข่างนอกกรงหนำสถานีมีลำธารอยู่ข่างถนน นำไหลแรงเพราะ 

ออกจากทำนบ ทอนาฬิกาสงอันเก่าแก่อยู่ฅรงหนำแนวต้นไม้ เออ 

ที่นี่เราเคยนํงเล่น แหม นานมาแล้วนะ เราเคยข่ามสะพานนี่เกยสดลม 

สดกลี่นอันเยือกเย็นของนำที่ถูกข่งไว้ เราเกยชะโงกลงไปคนำนี่ง 

ทางอัานนี่ของทำนบ มืดะใคร่นำและสวะเกาะดามเสาสะพาน อันไหน 

ที่อากาศอัอนเราชอบไปดูนำซึ่งพุ่งออกมาเบนฟองทางอีกต้านหนึ่ง 

ของทำนบ แล้วเล่านิทานเรื่องกรูโรงเรียนสู่อันพง 

ข่าพเจำเดินข่ามสะพานไป มองดูทางขวาแล้วทางข่าย นำอัง 

เต็มไปดำยสวะดามเกย ข่างใฅ้หอสูง ผู้หญิงซไไผ้าถลกแขนขาวทำการ 

รีคผ้าอยู่เช่นเกย กอันเดารีดพุ่งออกมาจากหนำต่างสู่ถนน สนัขวง 

ดามถนนที่แคบ ฅรงหนาประดูบานมีกนมองคขำพเจำ เพราะเห็น 

แต่งฅว้สกปรกแบกของรุงร้ง 

ในร้านขนมรำนนี เราเคยมาซือไอสกรีมกิน เกยนัดสบบหรี่ 

หิน™ไป๓*หเท้]ห™ไค้ทุกๆร™ ร้านขายของซึ่งมาจาก 



๑ ไ2) ๓) 

ประเทศราช ร*,';น'ขาะ)ยา ร*านขายบหรี่ ในที่สคช*าพเจำยืนอยู่ดรงหนา 

ประตูสีน่าฅาลมีลกบิดเก่ากรำ ขำพเจ*าร้สึกหนักที่มือ พอเบี่ดประตู 

เขาไป อากาศอ'นเยือกเย็นอย่างประหลาค]ามาปะทะก’บนัว น*ขนคา 

แลไม่เห็นอะไร 

บนไคล’นขณะที่ขำพเจ*ๅนัาวขั้น ขำงบนโน*นเสียงประตูเบ็ด 

ใกรกำล*,งชะโงกบ*,นไดมยิง ประดกรำน’นเองไค้ถูกเบี่ดขั้น เขากำลง 

ทำขนมมนเทศก*นอ?'! กลีเนฅลบไปทวบ*าน อ*อ ว*'นนึ่เบี่นวนเสาร์ 

ถูกแลว เห็นจะเบ็1นพี่สาวขำพเจาละกี่ชะโงกมาด ช*วขณะหนึ่งขำพเจา 

รู้สึกอาย ก*มหน*า กร1นแนัวจึงถอดหมวกออกแหงนขั้นไปตู นัอพึ่สาว 

จริงๆ 

“พอล” หล่อนรองเรียก “พอล-” 

ข*'าพเจ*'าพย’'ก เครื่องสนามไปถูกก*บราวบนไค บนช’งหน*กจริง 

พี่สาวเบี่ดประตูแล*วเรียก “แม่จ๋า แม่ พอลกล*บมา” 

ขำพเจ่ากำวชาไม่ออก-“แม่จ๋า แม่ พอลมา” 

ขำพเจ่าพิงฝาผนังจ*'บหมวกก*'บบืนไว้แน่น แน่นที่สดที่จะจ*'บไค้ 

แต่ไม่อาจนัาวขาออกไป ตูบ*'นไดม*นหายไปตรงหน*'า ดองพยุงฅนเอง 

นัวยพานท*'ายบืน นัดพี่นไว้แน่น แต่พูดอะไรไม่ออก เสียงพึ่สาวทำให้ 

ขำพเจ่าหมดกำล'ง ทำอะ ไรไม่ไหว พยายามข่มนัวเองจะให้ห*วเราะ 

จะให้พค แต่กำพูดไม่มา ลนแข็ง และฅรงนัามก*บกวามประสงกํ 

นาตาไหลพรูออกมาอาบแนัม 

พี่สาวกลบมาแนัวฤามว่า “อำ'ว เบนอะไรไปเล่า” 



๑ไสุ)^ 

ขำพเก้าส้ผื1นใจเดินขนไปถึงชนบน เอาบนพิงเขาไว้ทมุมหนง 

เอา1.กรองหล*งวางไว้ขำงฝา เอาหมวกเหล็กวางทบ สงของอน"] ก็โยน 

รวมก้นไว้ คร่นแก้วจีงพดเสียงด ๆ “ขอผ่าเซ็กหนำผืนเถอะ” 

หล่อนหยิบมาให้จากด้ ขำพเจำเช็คนำฅาขำงฝาผXเงเหนือขำ พ- 

เก้า ยำมีหีบกระจกใส่ผืเสิอร์งขำพเก้าเกยเก็บไว้แขวนอยู่ 

ขำพเจำไค้ยินสียงมารดา เสียงมาจากหองนอน 

“แม่นอนหรือ,?” ขำพเจำถามพี่สาว 

“แม่เจ็บ” หล่อนคอบ 

ขำพเก้เขำไปหาที่ในห้อง ยื่นมือให้ แก้วพคพยายามให้เสียง 

สงบที่สุด “ลูกมาแก้ว ไงล่ะจ๊ะ แม่” 

มารดานอนนี่งอยู่ในที่มืก กรน,แก้วถามอย่างวิตก 

“เก้าลูกบาดเจ็บหรือเปล่า” ขำพเก้าร้สึกว่าท่านพยายามจะ 

ก้บตา 

“เปล่า จ๊ะ แม่ ฉินไค้ลาพ*ก” 

หนำมารดาซีดมาก ก้าพเก้าไม่กก้าจดไฟ ‘'แม่ก้องมานอนแซ่ว 

อย่นี่” ท่านพค “แก้วร่องไห้แทนที่จะดีใจ” 

“แม่เจ็บหรือจ๊ะ ใ” ขำพเก้าถาม 

“แม่คิดว่าจะสุกชนหน่อยก้นนี่” แก้วห*นไปทางพี่สาว ซึ่ง'วิ1ง 

ไปวิงมาระหว่างกรำก*บนํองนอน กอยดูไม่ให้อาหารไหม้ “นี่ แก้ว 

หยิบขวดแยมลูกวอร่ตึลเบอรีออกมาดำยนะ เก้าชอบไม่ใช่หรือ ใ” 

ท่านถามขำพเก้า 

“ชอบ ชีแม่ แหมไม่ได้กินมานานแล,วิ” 



๑1® ลิ่ 

“ราวกบเรารู้'ว่าน1'องจะมาทีเ?1ยวนะ” 

หำเราะ “เราทำรับขำวที่นํองชอบไว้ดำย 

พี่สาวขำพเจ่าพู*!พลาง 

มีขนมมำแทศแล้วก็ แ?.เม 

วอร์ฅึลเบอร์ 
5) 

“รันนํ้ก็เบึนรันเสาร์” ขำพเจ่าเหิม 

“มาน*งลงขำง ๆ แม่” มารดาขำพเจ่าส่ง 

ท่านมองกขำพเจ่า มือท่านขาวและร้สึกว่าเบนมือคนเจ็บแบน 

บางเมื่อเทียบมือขำพเจ่า เราไม่พดอะไรก*นมาก ขำพเจ่ารู้สึกขอบใจที่ 

ท่านไม่ซำ ขำพเจ่าควรจะพดย่งไง ทกสี่งที่ขำพเจำปรารถนาก็ได้ 

สมกิค ขำพเจ่ารอดมาจากสนามรบได้มาน*งอย่ขำงแม่ ในกรำพี่สาวก็ 

กำรังทำรับขำวพลางรัองเพลงไปพลาง 

“ลกรัก” มารคาขำพเจ่ากล่าวอย่างค่อย ๆ 

ในกรอบครัวเราไม่ใช่เบนกนแสดงกวามร้สึกก*นมาก พวกที่ 

ยากจนและดองทำงานหาเชำกินกำม่กจะระรังรัวไม่ค่อยแสดงกวามรู้สึก 

ไม่ใช่เบ็นวิธีของเขาสำหรับแสคงสิ,งที่รุ้รันอย่เหิมใจ เพราะฉะนนเมื่อ 

มารคาขำพเจำกล่าวว่า “ลูกรัก” กำน้มืกวามมุ่งหมายมากเสียกว่าคน 

อื่นจะพคฅงํ้หลาย■เท่า ขำพเจำรู้คีว่าขวดแยมขวดน1นเบี่นขวดเคียวที่มี 

มาหลายเดือนแลำ และท่านเก็บไว้สำหรับให้ขำพเจำ ขนมก็เหมือนรัน 

ไปหามาได้ก็เก็บไว้ให้รับลูก 

ขำพเจ่านำ)อย่ขำงเคียง ลอดหนำค่างออกไปแลเห็นรันเชสฅ์นัฅ 

ในสนามที่ขายเบียร์ฉายแสงสีนาตาลและสีทอง ขำพเจำสดหายใจอย่าง 

แรง แลำพดรับรัวเองว่า 

“เจ่าอยู่บำน-เจ่าอยู่บำน” แฅ่กวามรู้สึกอ*นแปลกประหลาดไม่ 

ขอมไปรันตำ ไรัได้พบสี่งใดญืนของรัวเองแท้ๆ ในที่นํ้เลย แม่ก็ 
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อยู่นีพีสาวก็อย่นี่ ฅ้เก็บผีเสอก็อย่ พี1ยโนกอยู่ แฅ่ทำไม่ตวขาพเรา 

จึง,ไม่ใช่นัวเองเล่า ย'งห่างก*นมาก มีฉากกนระหว่างเราเสียแลว 

ขาพเราใปหริบเอาสิ'งของออกมาแก้ ของทเอามาควยมีเนยแขง 

เอดาแมร์ทงํ้กยิน ซึ่งก'ฅฌ็๋นกนไปหามาให้ ขนมบง ๒ กอน 

เนยอีก ๓-๔ ปอนด์ ไส้กรอก ๒ กระ!เอง มไเหม ๑ ปอนค กบ 

ขำ'วสารอีก ส กระสอบเล็ก ฯ 

“นี่แน่แม่ หวงว่ากงระใช้ให้เบ็๋นประโยชน์ได้บ็างหรอก” 

ท8งสองพยก 
เ ( 

แ 

อาหารที่นี่เฅ็มทีน้กหรือ 

เต็มที ไม่ค่อยจะมีพอ 

ขำพเราถาม 

ที่โน่นเบนยํงไง ได้พอกนไหม 
5 ) 

ขำพเรายม ชไปที่ของซึ่งเอามา 

“ไม่ได้มากเท่านี่เสมอดอกแม่ แฅ่ก็พอไปได้” 

เออร์นา ออก'ไปเอาอาหารเข้ามา ทไเใคน1นมารดาร*บมีอ 

ข้าพเจ้าแลวถามอย่างอิหล*กอิเหลื่อ 

“นัายที่สนามรบน่ะ ม่!เรายก'าจน์กหรือลก” 

แม่จำ จะให้ลกฅอบอย่างไรเล่า แม่คงจะไม่เข้าใจ และไม่ 

เห็นจริงเห็นข้งเลย แต่แม่ก็ไม่ควรนึกถกว่าเบ็๋นอย่างไร ข้ายกาจน'ก 

หรือ แม่ถามย*งงนหรือ พท'โธ่เอ๋ยแม่ ข้าพเจ้าล่นห*ว แล'วตอบว่า 

“เปล่าหรอกแม่ ไม่ข้ายแรงอะไรนักหรอก พวกเราอย่นัวยก*'นมากกน 

นัวยก*'น เลยไม่ค่อยรู้สึกข้ายแรงนัก” 

“นนแหละ แต่ไสริช เบรเดเมแยร์เขามานี่เมื่อเร็ว") นี่ เขา 

มาเล่าว่าเคยวนเหลือทนนีลุก ว่ามีไอพิษและอะไรต่ออะไรอีกแยะ” 



6) สา 6) 

มารค]ขำ'พเจำพดเช่นนน ท่านว่า ไอพิษก้บอะไรฅ่อมิอะไร 

อีกแยะ ท่านไม่ร้ว่าท่านพดอะไร ท่านวิตกสำหรบขำพเจำเท่านน 

ขำพเจำควรจะเล่าหรือไม่ว่า กรงหนึ่งเราไค้ไปพบสนามเพลาะขำศึก 

ฅง ๓ แนว ทหารที่อยู่ประจำตำแข็งราวก*บท่อนไม้ พิงอยู่ก'บผนำ 

ในอุโมงค์ พวกทหารเหล่าน1น นอนบ้าง ยืนบ้าง หนำเขียว ตาย 

“ไม่จริงหรอกแม่ เขาเล่าก*นไปอย่างนนเอง” ขำพเจำตอบ 

“ที่เบรเดเมแยร็เล่าไม่มีความจริงน'กหรอก-แม่เห็นไหมละจ๊ะ คูซิ1ลูก 

สบายดี แข็งแรง-” 

ต่อหนำมารคาที่วิตกวิจารณ์ ขำพเจำทำตำขึงขํง ที่นึ่ขำพเจำ 

เดินก็สะดวก พคจากอบคำถามโคยไม่ต่องเกรงที่จะต,องพิงฝาผนำ 

เพราะโลกกลายเบนอ่อนราวก'บยางและเสไแลือด-แข็งราวกบหินเสีย 

อีกแลำ 

มารคาอยากจะลุกจากเตียง เพราะฉะนึ่น ขำพเจำก็เลยเดินไป 

หาพี่สาวในกรำ 

แม่เจ็บเบนอะไรนะ,?” ขำพเจำถาม 

หล่อนยกไหล่ “แม่เจ็บมาได้ ๒ เดือนแลำ แต่เราไม่อยากเขียน 

ไปบอกนอง หมอมาตรวจก็ทลายคน คนหนึ่งบอกว่าเบนมะเร็ง อีก” 

* * * 

ขำพเจำไปรายงานตนเองที่ที่ผู้บำคํบการจำหวิด ขำพเจำค่อย 

เดินชำๆ ไปตามถนน บางทีมีคนเขำมาพูดคำย แต่ขำพเจำไม่หยด 

นานนก เพราะไม่ค่อยอยากกุย 

ขากล*บจากโรงทหาร มีเสียงอ*นคำตะโกนเรียกขำพเจำ ยำงง 

อข่เพราะนึกอะไรต่ออะไรเพลิน ขำพเจำกลบทลำไปดก็พอดีเจอ 

นายพ*นครีกนหนึ่งยืนอยู่ตรงหนำ 



๑๓๒ 

“นี่แกทำการเการพไม่ฌี่นหรือ” เสียงถามอย่างกรรโชก 

“ขอโทษเถอะกริบ” ขำพเจำพูดอย่างอึกย์ก “ผมไม่ทนส่งเกฅ 

“แกพูดให้เรียบจ้อยไม่เบ็นหรือ” 

ขำพเจ้าอยากค่อยหนำเข่าส'กที 

จะเกิคเรื่อง ขำพเจ้าชิคเทำแทัวพูด 

กระผม” 

นายพนฅรีชู่ใหญ่ 

แค่ระทับสติไว้ได้ มิฉะนน 

กระผมไม่ทันเห็นใค้เทำขอริบ 

“อำยน'ยนี่ฅาฃองแกน่ะเบิ1ดเสียบำง ชื่ออะไร” ขำพเร่าก็บอก'ไป 

หนำอนแดงอำนคฉุนๆค “กรมไหน” 

ขำพเจ้าตอบอย่างณี่าว้น แค่กระนี่นเขายงไม่พอใจ “อย่ไหน 

ทัน” ขำพเจาเบื่อเสียยี่งกว่าเบื่อเลย ตอบไปว่า “อยู่ระหว่างทังเกล 

มาร์กทับบื่กซะชูต” 

“หือ” แกถามอย่างตกใจ 

ขำพเจ้าก็อธิบายให้พงว่าพึ่งมาจากแนวรบ มาถึงไค้ไม่กี่ช’วโมง 

นี่เอง คิดว่าแกจะไค้ปล่อยขำพเจำไปเสียที แค่ที่ไหนไค้แกกทับ 

ฉุนใหญ่ 

“แกนึกว่า แกจะมาประพฤติตำอย่างที่สนามรบที่นี่ทังงนหรือ 

นี่แน่ ฉันทนไม่ไค้ เกราะห็ดีที่'วิน,ยยำ)มี” 

“ถอยไป ๒๐ กำว แลวเดินมาใหม่” แกออกกำทัง 

ฃำพเจ้ากทังเกือบเบื่นบำ แค่จะโต้ตอบอย่างไรก็ไม่ไค้ แกอาจ 

เอาขำพเจำทังเสียก็ได้ตามใจแก เพราะฉะนี่นขำพเจำทัองถอยแทัๅ 

เดินไปทังแก พอถึงระยะ ๖ กาวก็ทำการเการพอย่างแข็งแรงจนผ่าน 

พนไปไค้แลว ๖ กำวจึงเอามือลง 
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แกเรียกข้าพเจ้ากล*บไปหาแกอีก และอธิบายให้พงอย่างจะเอา 

บุถ]เอาคุณว่า สำหร*บกรีงนืแกยอมเอากวามกรณาขั้นไว้เหนือความ 

ยุติธรรม ข้าพเจ้าอ่องแกลงทำเบ็นขอบพระคุณ 

“''ปได้” แกสง ขำพเจากลบหล'งหนและหนาเดินอย่างเรียบร่อย 

เรื่องนืทำให้ขไพเจำพนเสียฅลอคเย็น กล*บถึงบ'านก็ถอดเครื่อง 

แบบออกโยน ที่จริงควรจะทำเช่นน1นเสียนานแลำ ขไพเจ้าหยิบ 

เครื่องแฅ่งทํว้พลเรือนออกจากฅ้มาสวม รู้สึกเร่อร่าพิกล เสิอชุดนํ้ 

ออกจะคบและส83น ขไพเจ้าเห็นจะไปโตขั้นในกองทไ’') กอลล่าร์ก*บ 

ผูกกอทำความลำบากให้นิดหน่อย ในที่สดพี่สาวอ่องมาช่วยผูกโบให้ 

แต่แหมเสั้อพลเรือนนช่างเบาจริง ร้สึกเหมือนไม่ได้ใส่อะไร มีแต่ 

เสอเชฅก*บกางเกงชนในเท่านน 

ข้าพเจ้ามองกูอ่วเองในกระจก ดูแปลกพิลึก ด*'วโฅเกงกไงทำ 

หนไฅาพิศวง 

มารดาชอบเห็นข้าพเจ้าแอ่งฅำพลเรือน บอกว่าดไม่ค่อยแปลก 

น*ยน์ฅา ’ แต่บิดาชอบข้าพเจ้าแต่งทหาร เพี่อจะได้พาไปอวดญาติ 

เพี่อนผ่ง แต่ข้าพเจ้าไม่ยอม 

* * * 

การไปนํ่ง้ในที่แห่งหนึ่ง เช่นเบียร์การ์เฅนเบีนอ่น ใค้อ่'นไม้ 

เซสฅ์น*ฅ อ่องน*บิว่าเบ็1นกวามสุขอย่างยี่ง ใบไม้ร่วงลงบนโต๊ะและ 

บนพี่นคินน้อยใบ เพราะพึ่งจะร่วงเบีนข้นแรก ถวยเบียร์วางอย่ตรง 

หนไ ข้าพเจ้าได้เรียนคื่มฅํ้งแต่ไปเบนทหาร ถ*วยนํ้นพร่องไปครึ่ง 
เอ;*/.ง่ V)V;^ 

ทนงแคว แดกยงคม เดอกหลายอึก นอก'จากนํ้น-จะสงม-),ใหม่อีก 

ส*กแกวสองแก้วก็ได้เสมอถ*ไข้ไพเจ้าอ่องการ ไม่มีเสียงแฅรหรือเสียง 



ดส)๔ 

บนยิง เด็ก"Iในบ้านเล่นก"'นอย่างสนกสบายอยู่ใกล้ๆ สุนขเอาหว 

มาซบที่เข่าข้าพเจา พาลีนี่าเงินระหว่างใบเชสค์น่ฅมองเห็นยอดแหลม 

ของ [บสค์เซนค์มากา,เรฅ 

ที่นี่สบาย ข้าพเจ้าพอใจ แต่ไม่ชอบกน มารดาเบนคนๆเดียว 

ที่ไม่-ชำไม่ถาม ส่วนบิดาไม่เบนเช่นน1น อยากแต่ให้ข้าพเจ้าเล่าถึง 

เรื่องสนามรม อยากร้อขากเห็นที่ข้าพเจ้าว่าโง่และไม่ฟิมกว 

ข้าพเจ้าไม่อยากพูดด้วย ไม่มีอื่นที่จะชอบพงเท่าเรื่องสนามรบ เห็น 

จะไม่เข้าใจว่ากนเราพดถึงสี่งพรรค์นี่ไม่ได้ ข้าพเจ้าอยากจะเล่ากอก 

แต่ออกจะบันฅรายจ้ดที่เราจะเอาสี่งเหล่านี่มาแสดงเบนคำพูด ข้าพเจ้า 

เกรงว่ามนจะ ใหญ่โดเสียจนบังคบไว้ไม่ไค้ การจะเบ็1นอย่างไรหนอ 

บัาทกสีงทุกอย่างซึ่งเกิดขนที่โน่น เรารู้เราเห็นและเข้าใจได้ดี เพราะ 

ฉะนี่น ข้าพเจ้าจึงเล่าแต่บางสีงบางอย่างที่เห็นว่าจะสนก แต่บิดาก็ 

อยากร้ว่าข้าพเจ้าไค้เกยเข้าประจ้ญ่บานบับขำศึกถึงบัวหรือไม่ ขำพเจ้า 

ฅอบว่าเปล่า แลำก็ลกขนเดินไปเสีย 

แต่นี่'นๆไม่ไค้ทำการให้ดีขน ข้าพเจ้าเสียขวโบไปสองกร5ง ได้ยิน 

เสียงรถรางเหมือนกบเสียงกระสุนบึนใหญ่ เลยหลบหลีกดำยกวาม 

ตกใจ หล่ำจากนี่นมีผู้มาตบหลำ เหลียวไปดูพบกรสอนภาษาเยรื่นี่น 

ซึ่งเข้ามาเซำซบัวยคำถาม “ยำไง ที่โน่นเบนอย่างยำไงบ่าง รำยนก 

จริงไหม เหลือทนหรือ แต่ตองทนนะ ทนจนถึงที่สุด อย่างไรก็ดี 

พวกแกยำมีอาหารดีๆกิน ดามที่ฉนไค้ยินน่ะว่าอย่างง1น คท่าทางแก 

สบายนี่ พอล สบายและแข็งแรง แน่ละที่นี่เลวกว่า บัองเบนเช่นนี่น 

ของดี ๆ ๆบัองเอาไว้ให้ทหาร ไม่บัองมีบญหาในเรื่องนี่” 
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แกจงขำพเจ้าไปที่โต๊ะแห่งหนึ่งซึ่งมืกนอย่มากคำยก'น ฅ่างก็รบ 

รองทักทายขำพเขำ อาจารย์ใหญ่กนหนึ่งมาจ้บมือแลำพูคว่า “ออ นึ่ 

มาจากสนามรบหรือ กำลำนาใจเบนยำไงที่โน่น เรี่ยม ลาซินะ เรียม” 

ขาพเจาอธิบายว่] ล่า'เค้ก?กัป]จ้านแล่'ว กงไม่มีใกรเสียใจคอก 

ท่านอาจารย์หำเราะเสียงสนน “เชื่อที่เดียว ขํอนึ่นี่ แต่ก่อนที่นี่จะ 

ล่องท่าให้พวกฝรง์เกสเห็นฤทธเสียก่อน สบบหรี่ไหมล่า นี่แน่ลองคู 

สกมวนซ 

นี่ ม่อยเอาเบียร์มาให้น*'กรบหนุ่มของเราถำยซี” 

เกราะห์ร่าย ขำพเขำไค้ร*บบหรี่ซิการ์ไปมวนหนึ่งแลำ เลยจำใจ 

ล่องนงอยู่ แล่'วทุกกนก็เล่มไปดำยกวามเจตนาดี จะบอกบดไปเสีย 

ก็ไม่ควร ถึงกระน1น,ขำพเจ้าร้สึกรำคาญ และคคบหรี่เสียแรงๆ)ราวล่บ 

ปล่องไฟ เพื่อแสดงว่าขำพเจ้ามีความพอใจในการร*บรองนึ่ ขำพเขำ 

ดื่มเบียร์รวคเคียวหมกแกำ เขาสงถำยที่สองมาให้ทันที ทุกกน'รู้ว่า 

ฅำเบ็่นหนึ่ต่อทหาร อยากจะฅอบแทนบุญคุณ เขาเถียงทันถึงเรื่องว่า 

ประเทศเยรม*นกวรจะเขำยึดเมืองใคบำงเมื่อเลิกสงครามแลำ ท่าน 

อาจารย์ใหญ่ซึ่งมสายนา'ท่กาเหล็กล่องการจะให้เอาประเทศเบลเยี่ยม 

ที่งหมค มณฑลที่มีถ่านหินในประเทศฝร่งเศส และดินแดนทาง 

ประเทศร่สีเซียบำงเล็กนอย ท่านแสคงเหตุผลทลายประการ ว่าทำไม 

เราจึงจำเบ็1นจะล่องไค้กินแดนเหล่าที่นี่ และไม่ยอมลดหย่อนให้เลย 

แม้แต่น็ยิย จนกระท*งกนอื่นๆล่องยอมเห็นคำยที่งหมด กรี่นี่แล่'ว 

ท่านจึงอธิบายถึงว่าตำบลไหนในแนวฝรํ่งเศสจะเหมาะสำหร่บเจาะช่อง 

เขำไป แลำห*นมาทางขำพเขำ “อำยสงกรามสนามเพลาะนี่เลิกทันเสีย 

บํๅงซึ่ ต1องเจาะเขำไปให้ไค้แลำสงครามก็จะเสร็จเท่านนเอง” 
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ขำพเจาตอบว่า ตามความเห็นของขำพเจา การทจะเจาะช่อง 

เขาไปน่นอาจไม่ใช่เบ็!นของที่จะทำได้ง่าย ฯ ขำศึกอาจมีกองหนุนมาก 

นอกจากน1นแล่วิการสงครามอาจต่างก*'บที่บางคนคิดก็ใค้ ท่านบอก 

พก'ไป ก*บกวามกิคนั้ท*นที แล่วิบอกก'บขำขเจำว'า ขำพเจำไม่มีความรู้ 

อะไรเลยในเรื่องน “แกก็ร้แต่ส่วนปลีกย่อยน่ะซี” ท่านว่า “แต่เรอง 

ทีม*'นเกี่ยวกบส่วนใหญ่ที่งหมค แกก็ไม่อาจวินิจฉ้ยได้ แกเห็นแต่ 

คำนของแกนิด,คียว ไม่ได้เห็นเหฅการณ์ท่วไป แกทำหนาทีของแก 

แกสละชีวิตของแก น'นทีน'บว่าเบนเกียรติยศอย่างสง ทกกนอย่างแก 

ควรจะไค้รไ)ตรา แต่ก่อนอึ่นคํองเจาะแนวขำศึกเขำไปให้ได้ ทาง 

มณฑลฟล่นเคอรำ แล่วิจึงตลบมาจากขำงบน” 

ท่านพูดพลางสดขมกแล่วเช็คหนวค “ตองตลบให้ตลอดถึงจะได้ 

จากขำงบนถึงขำงล่าง แล่วจึงเขำยึดปารีส” 

ขำพเจำอยากรู้นำว่าท่านเห็นภาพสงกรามของท่านอย่างไร แล่ว 

ดื่มเบียร์เบนล่วยที่สาม ท่านสงใหม่อีกทนที 

แต่ขำพเจำขอลา ท่านเอาบุหรี่ยํก์กระเปาให้อีก ๒-๓ มวน 

แล่วเอามือฅบหล่ง “ดีมาก หว'งว่าจะได้ยินข่าวดี ๆ จากพวกแกอีก 

ไม่ชำ” 
ที:- ที'- ที:- 

ทีแรกขำพเจำกิดว่าการลามาพำที'ขำนกงจะไม่เหมือนเช่นน 

และความจริงเมื่อบี'กลายนํ้ก่างก'ว่าน!มาก เห็นจะเบึนเพราะตำขำพเจำ 

เองได้เปลี่ยนแปลงไปในเวลาน็น ระหว่างครื่งน,นกบกรั้งน้มีทะเลกน 

เสียแล้ว กรงนํ้นขำพเจำยงไม่รู้เ.รอง'ว่าสงกรามเบ็๋นอย่างไร เกยไป 



^๓ฟ่ 

อยู่แต่ในคำนที่สงบ แต่เดี๋ยวนึ่ขำพเจ่าเห็นแล่วว่าได้ถูกขยํ้โดยไม่รู้ 

ดว รู้สึกคำเองว่าไม่ใช่กนที่นี่เสียแลำที่นึ่เบนโลกต่างดำว กนเหล่า 

นิ!บางกนดงคำถาม บางคนไม่ถามว่ากระไร แต่เห็นได้ว่าทุกกนเชื่อ 

31นว่าต่างคนก็มีกวามรู้ในเรื่องสงครามล่นดีที่งํ้นํ้น ท่าทางของเขาก็ 

แสดง'ว่าเช่นนนบ่อย ทุ เพราะจะไปพดก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย เขา 

ได้วาดภาพการสงกรามของเขาขั้นเองไว้คเองแล่ว 

ขำพเจำชอบอยู่กนเดียวมากกว่า ไม่อยากให้ใครกวน เพราะ 

ทกกนลงท่าขก็มีกำถามอย่างเดียวกน เลวอย่างไรบาง ดีอย่างไรบาง 

ที่สนามรบ บางคนกิคว่าเบ็1นอย่างน์ อีกกนว่าเบนอย่างน่น แต่ 

กระน1นต่างก็พะวงแต่ในกิจซึ่งเกี่ยวกไ]ชีวิตของฅำเอง แต่ก่อนน์ 

ขำพเจ่าก็เกยอยู่อย่างนึ่ แต่เดี๋ยวน์ไม่มีอะไรติดต่อก้นเสียแล่ว 

กนพูดก*บขำพเจ่ามากเกินไป ต่างก็มีกวามวิฅก ความมุ่งหมาย 

กวามปรารถนา ซึ่งขำพเจ่าเองไม่สามารถจะเขำใจดำยได้ เบ็๋นหลาย 

กร1ง ขำพเจำนงอข่ขํบคนใดกนหนึ่งที่ในเบียร์การไตน และพยายาม 

จะอธิบายให้พงว่า กวามสุขนึ่นกือนํ่งนี่ง ทุ อย่างนึ่แหละ เขาก็เข้า 

ใจเห็นท่องคำย บางทีก็จะรู้สึกเช่นก,นเหมือนล่น แต่ก็อดพูดไม่ได้ 

ร้สึกแต่ในกำพด เขารู้สึกเช่นนํ้น แต่ครึ่งเดียว อีกครึ่งหนึ่งเอาไป 

คิดถึงอะไรต่ออะไร ดำของดำช่างแบ่งภาคออกไปเสียจนจะร้สึกอะไร 

ให้เต็มที่ไม่ได้ ขำพเจ่าอธิบายไม่ถูกว่าจะหมายกวามว่าอะไรอย่างแน่ 

ช*ด 

เวลาขำพเรำเห็นพวกคนที่นี่ ที่ในห่อง ในที่ทำงานระหว่าง 

กิจธุระ ขำพเจำรู้สึกกวามดคดึ่มเหมือนล่น อยากจะเขำไปผฺสมโรง 



๑๓๘ 

ด้วย แล*'วก็ลืมการสงกรามเสียให้สนลิ'กที แด่คร์น่แล*'วรู้สึกรงเกียจไม่ 

เห็นมีอะไร แล*'วย''งงจะบรรจชีวิตคนได้อย่างไร มนควรจะเลิกเสีย 

ให้หมด ทำก้นไปได้อย่างไร ขณะที่ในสนามรบ ชนระเบิดออกบิน 

ว่อน กนบาดเจ็บก็ต้องห้วหามก้น เพื่อน ๆ ก็?เองไปหมอบตาม 

สนามเพลาะ ที่นี่ไม่ใช่คนชนิดเดียวก้นเสียแล*ว ชนิดนึ่ขำพเจ่าไว้ใจ 

ไม่ได้ ชนิดที่ข*'าพเจ*'าคถกและอิจฉา ขำพเร*'านัองนึกถึงก*'ต อ*'ลเบอรต 

กบมุลเลอร์ จาเคน บ่ทนนึทำอะไรอย่หนอ เห็นจะน,งอยู่ในโรงขาย 

อาหาร หรือกำลิงไปเล่นนาอีกส”กหน่อยก็ฅ่องขั้นไปแนวรบอีก 

* * * 

ในห*องนอน ขำงหล*'งโต๊ะมีเก*'าอื่ยาวทำนัวยหนังสีนัาตาล ขำพเจ่า 

ลงนงบนน1น ตามฝาผนัง มีรูปเบนจำนวนนับไม่นัวน ซึ่งขำพเจ่า 

นัคจากหนังสือพิมพ์เอามาบี่ดไว้แด่ก่อน ๆ ระหว่างน1นก็มีรูปเขียน 

รปโนัสก๊าตซ์งข*'าพเจ่าได้ร*'บ ฅรงมุมห*องมีเตาเหล็กเล็ก ‘มุ ข*'างฝา 

ผนังด*'านฅรงขำม มีชนใส่หนังสือ 

ก่อนไปเบ็1นทหารขำพเจ่าเกยอยู่ในห*'องนึ่ หนังสือเหล่านึได้ 

ซอมาทีละเล็กละนอข โคขมากเบนหนังสือที่ซอเขามาอีกต่อหนึ่ง เช่น 

นับพวกหนังสือเก่าซึ่งจ*ดอยู่ในพวกตำราเบนนัน เล่มที่เย็บนัวยปกนัา 

สีนัาเงินรากา ๑ มาร์ก ๒0 เฟนนิก ข*'าพเจ*'าซ้อมาจนกรบบริบูรณ์ 

เพราะขาพเจาเบนคนละเอียด ไม่เชือผู้พิมพ์ซึ่งเลือกพิมพ์แต่ตฎน 

สำค*'ญ ‘มุ ถึงจะเสือกแด่ทีดีทีสุดขาพเจากไม่ไว้ใจ เพราะฉะน1นม*'กจะ 

ซอเบ็1นชดบริบูรณ์เสียมาก ขาพเจาได้อ่านโดยมากนัวยกวามตงอกด้ง 

ใจอย่างน่าชมเชย แต่นอยนกทีจะทำให้ขาพเจาทีง ขาพเจ*าชอบหนัง 

สืออื่นมากกว่า คือหนังสือสมยใหม่พวกนีราคาแพง นอกจากนนนัง 



๑๓ลิ่ 

มีหน*'งสือที่ขำพเจ้าได้มา'ในทางไม่ส้บริสทธี้อยู่บ้าง กือที่ขอยืมเขามา 

แลวไม่คืนเจ่าของ เพราะไม่อยากจะให้ม*'นจากไป 

ชนหนึ่งเค็มไปคัวยหนังสือเรียน ไม่ไค้รบความระว*งรี'กษาเท่า 

ใดนัก มีพ*บมุมหรือบางหนัาก็ถูกฉีกไปเพื่อประโยชน์บางอย่าง ข้าง 

ใค้นนมีพวกหนังสือพิมพ์ กระดาษ รดหมาย ปนนันเลอะเทอะ ก*บ 

ทงรูปภาพที่'วาดเล่นควย 

ข้าพเจ่าพยายามจะนึกถึงคัวเองเมื่อกรีงกระโนน, ย*งอยู่ในห*อง 

น์แน่ทีเคียว ข้าพเจ่ารู้สึกท*นที ฝาผนังไค้ลอมรอบคัวไว้ มือข้าพเจ่า 

วางอยู่บนพนักเก*าอั้ขาว ทำคัวเองให้สบาย ไขว่นัางคัวไปซุกอยู่ฅรง 

มุมเก*าอ หนัาด่างเล็กเบิ1คอยู่ ข้าพเจ่ามองลอดไปเห็นภาพที'ชิน 

นัยน์ดา คือถนนคับขอดโบสถ์ที่ปลายทางโนัน บนโต๊ะมีดอกไม้อย่ 

๒-๓ คอก คัามปากกา ลูกกระสุนบืนใหญ่ใช้แทนที'ทับกระดาษ 

ขวดหมึก ไม่มือะไรเปลี่ยนแปลงเลย 

และก็จะคงเบนเช่นนึ่ ถ*าข์าพเจ่าประสบโชกคี พอสงคราม 

เสร็จสนแล’ว ข้าพเจ่ใจะกล*บมาอยู่ที่นี่ จะมาน‘งอย่างเดี๋ยวนึ่ มองด 

ห*'องแล*'วก็กอย ' 

ข้าพเจ่ารู้สึกฅื่นเคัน แด่ไม่อยากให้เบนเช่นน1น อย่างน์น'ไม่ 

ถก ข้าพเจ่าอยากจะสงบด่างหาก อยากจะรู้สึกกวามกระหายอย่างแรง 

กระหายที'ไม่มีชื่อ ดังที่เกยรู้สึกมาแด่ก่อน เมื่อจะหยิบหนังสือขน 

อ่าน ลมหายใจคันเค็มไปคัวยกวามปรารถนา ซึ่งระเหขขํ้นจากปก 

ของหนังสือจะฅองเข้าสู่ข้าพเคัาอีก ทำให้ดะคัวคันหนักที่อย่ในคัว 

ข้าพเจ่าละลาย ข้าพเจ่พะดื่นขนรบกวามหวํงแห่งอนากก ร’บกวาม 

สุขในโลกแห่งกวามคิดเหมือนกบเมื่อกรงก่อน ข้าพเจ่ากอย-กอย 



ข้าพเข้านึกขนได้ว่าจะก้องเยี่ยมมารดา เกมเมอริช แล*วกอง 

ไปเยี่ยม มิฅเฅลสเฅคด้วย กงจะอยู่ที่โรงทหาร ข้าพเจ้ามองไปดู 

ทางหนำด่างเลยภาพแห่งถนนเงียบ "I นํ้ไป แลเห็นทิวเขาอยู่ไกล 

ลิบ ๆ อากาศแห่งฤดใบไม้ร่วงทำให้สีสวย ข้าพเจ้านํงข้างไฟพรอม 

ก*บก*ฅก้บข้ลเบอรด กำลิงกินม*นเทศก้มท8งเปลือก 

แด่ข้าพเจ้าไม่อยากนึกอย่างน8นนี่นะ ข้าพเจ้ากวาคกวามคิคนน 

ไป หว้จงนืก้องพูดก้องจ*บก้วข้าพเข้าไว้ให้อย่ ข้าพเข้าอยากจะอยู่ใน 

ห*องน ข้าพเข้าอยากจะพ้งให้แน่ ร้ให้มนคง เมื่อกลิบไปแนวรบว่า 

สงกรามนึจะจมหายไป หายไปเลยในเมื่อเรากลบข้าน ข้องรู้ให้แน่ 

ว่าการสงกรามเมื่อผ่านไปพ*นแล*ว จะผ่านไปเลย ไม่กล*บมาตอแย 

เราอีก และสงกรามจะมีอำนาจเหนือเราก็แด่เฉพาะผิว ‘'า เท่าน1น 

ส*นหนังสือเรียงข้นเบนแถว ข้าพเข้ารู้ข้กหมดทกเลิ3,1 ข้งจำได้ 

ว่าเรียงเข้าไว้ฅามลำคบเรียบรอย ข้าพเข้!พยายามข้อนวอนข้นข้วย 

นัยน์ฅา พูดนับข้าซี จบขำไว้ซี จ*บไว้ที โอชีวิตเมื่อย*งเยาว์ เข้าผู้ 

ไม่มีกวามก*งวล เข้าผ้งคงาม จงกล*บมาข้บข้าอีกเถิด 

ข้าพเข้าคอย-คอย 

ภาพด่าง ๆ ลอยอยู่ในสมอง แด่ไม่ข้บไม่หยก เบนแด่เพียง 

เงาแห่งความทรงจำ 

ไม่มีอะไรเลข-ไม่มีเลย 

ความวิตกของข้าพเข้ามีมากเขน 

ความรู้สึกข้นข้ายกาจว่าฅนพ1นกนด่างก้าว บ่งเกิดขํ้นในก้ว 

ข้าพเข้าหาทางกลบไม่พบ ขาพเจาถูก!ไนไว้ข้ไงนอก จะข้อนวอน 

อย่างจริงใจ อย่างสุดกำล่งก็หาสำเร็จไม่ 



ไม่มีอะไรดื่นขั้นรไ] งงงวยและสลด ช้าพเช้าน’งอย่,หมือนกไ] 

ผู้ถูกด*ดสิน,ให้ปร ะหาร สีงที่ล่วงไปแล้วไม่ยอมกลไ]มา ในขณะเดียว 

ก้นนน ช้าพเช้ารู้สึกเกรงว่าจะขอมากเกินไป ต่อไปจะเบ็๋นอย่างไรก็ 

ไม่ทราบ ช้าพเช้าเบ็๋นทหาร ยำเบ็นทหารอยู่ ช้องยึดช้อนไว้ 

อย่างหมดศรไาธาขก้ทเช้าลุกขั้นมองไปทางหน้าต่าง แลำหยิบ 

หนำลือขั้นเล่มหนึ่ง ฅํ้งใจจะอ่าน ก็ได้แต่พลิกใบอย่ไปมา เลยช้อง 

วางเสีย และหยิบขั้นใหม่อีกเล่มหนึ่ง มืบางฅอนซึ่งช้าพเช้าทำเครื่อง 

หมายไว้ ช้าพเช้ามองดูแลำก็พลิกไป หยิบเล่มอื่นขั้นอีกจนมารวมก*น 

เบืนกองโฅอย่ช้างช้ว หนำลือพิมพ์ หนำลือรายเดือน จดหมาย 

ไปกองรวมก้นหมด 

ช้าพเช้ายืนเบ็๋นใบ้เหมือนกไ]ตรงหน้าผู้พิพากษา 

ถกเนรเทศเสียแลำ 

กำพด กำพุด กำพุด-มนไม่ถึงฅำช้าพเช้าเสียเลย 

ชำ ‘ลุ ช้าพเช้าค่อยเอาหนำลือเก็บไว้ในชน 

เลิกก*,นที 

แล้วค่อย ๆ ออกจากช้องไป 

* * * 

แต่กระน8นก็ไม่ละกวามหวำเสียทีเดียว จริงอยู่ช้าพเช้าไม่กลไ] 

เช้าไปในช้องอีก แต่ปลอบฅำเองว'พะด*คสินเสียทีเดียวขำไม่ไค้เพราะ 

มีเวลาช้อยช้นนไ) ภายทลำยำจะมีเวลาอีกมาก 

ช้าพเช้าเลยไปที,โรงทหาร ไปหามิฅเฅลสเฅด ช้าพเช้าไปะเงอย 

ในช้องเขา มีอ่ากาศยำไง ยำไงอยู่ช้างซึ่งช้าพเช้าไม่ค่อยชอบแฅ่ก็ค้น 



๑๔!สุ) 

ก*นิดื มิฅเตลส’,?''เคมีข่าวสำหรืบบอกข้าพเจ้า ซึงทำให้ตกใจ กล่าวกือ 

กนเฅอเร็กถูกระดมเขามาเบนทหารกองหนนรกษาดินแคน 

“แกลองนึกดซี” เขาพกพลางหยิบเอาซิการ์มาให้ “กนออกจาก 

โรงพยาบาลได้ก็พออีมาเจอก*บทาก*นิเฅอเร็ก แกขื่นมือมาให้แล่วว่า 

‘ฮ*ลโหล มิตเตลสเฅค สบายอีหรือ’ ก้นมองคแกแล่วว่า ‘พลทหาร 

คไแฅอเร็ก ธุระก็ล่องเบ็นธระ เบียร์ก็ล่องเบ็นเบียร์ แกควรจะรู้ดื 

อยู่แล่ว ยืนอย่ในท่าตรงให้อีซี เวลาแกพคก้บนายทหาร’...อยากให้ 

แกได้เห็นหนำ พิกลเหลือเกิน แกพยายามจะตีสนิทเบ็1นเพื่อนอีก ก้น 

เลขล่องดแกมากขนอีกหน่อย 

“อีทีนี่แกเอาอาวุธสำก*ญของแกออกมาส่อ ค่อย ๆ กระซิบว่า 

‘ฉ,นิจะซ่วยให้ได้เขำสอบไล่กราวพิเศษเอาไหมล่ะ’ แกพยายามให้ก*นิ 

ระลึกถึงการเล่าเรียนตามเกย ก้นิก็เลยบาใหญ่เลยให้แกนึกถึงเรื่อง 

อื่นเสียบาง ‘นี่แน่ะพลทหารล่นิเตอเร็ก เมื่อ ๒ บี1มาแล่วแกเทศนาให้ 

พวกเราสนิกรเขำเบ็1นทหาร ในจำนวนพวกเรามือยู่กนหนึ่ง คือ โข 

เซฟ เบฮ์ม ซึ่งไม่ล่องการจะสม*กร แกก็กาดค1นเขาเสียจนล่องตายไป 

๓ เดือนก่อนหนำที่จะถึงคราวเขากวรเขำเบีนทหารตามทางปกติ นำ 

ไม่ใช่เพราะแกแล่ว เขาก็คงจะไค้มืชีวิตขืนอีก ๓ เดือนเบีนอย่างนํอย 

ทีนี่'ไปได้ แกจะได้ร*บกำส่งจากฉ'นิภายหล'ง’ การที่จะไค้แกมาไว้ใน 

บ*งก*บบ*ญชาไม่ขากเย็นอะไรเลย สี่งที่ก*นิทำขนแรกก็จํบต*วแกไปที่คล*ง 

หาเครื่องแต่งท*วให้แกใส่ มา ไปคูกนซี” 

เราลงไปที่สนามห*ต กองรอยกำลงอยู่ในแถว มิฅเฅลสเฅดบอก 

ให้พ*กแลำทำการดรวจ นำพเจ้ามองเห็นกนเตอเรืกอดหัวเราะเกือบ 

ไม่ไค้ แกแล่งคำกำยเครื่องแบบสีนำเงินตก‘คู ตรงกลา'งหนํงก*บแขนมี 



๑๔๓ 

รอยปะ เสํ้อคลมกงจะเคยเช็!นของย*!กษ์มาแล้ว ส่วนกางเกงกล*บส่นไป 

ลงมาถึงเพียงแค'น่อง เกือกน๊ฅเก่าครำคร่าปลายตีนชชั้นขางบนมีเชือก 

ผูกทางขำงโคใหญ่เกินไปมาก รปร่างทงหมดคูน่าทุเรศเบนที่สุด 

มิฅเฅลสเคด ไปหยดอยู่ตรงหนำ “พลทหารค*ในตอเร็ก น้แก 

เรียกว่าแกได้ข*ดกระดมแส่วหรือ? อะไร คเหมือนแกไม่ได้เคยเรียน 

อะไรเสียเลย ใช้ไม่ไค้กำแดอเร็ก ใช้ไม่ได้ทีเคียว’, 

มิดเฅลสเฅคติเตียนอย่เรื่อย ๆ “ขอให้แกดโบเอตเชอร์ นี่แหละ 

เขาถึงจะควรเบ็1นฅำอย่าง แกทำอย่างเขาปางซี” 

ขำพเจำเกือบจะไม่เชื่อตาตำเอง ตาโบเอฅเชอร์ก็มาอย่ที่นี่ดำย 

เหมือนกน ตาโบเอตเชอร์คนเผาประตูโรงเรียนของเรา ชิชะเดี๋ยวนี่ 

กลบเบ็1นกนตำอย่าง กำแฅอเรีกมองกำนขำพเจำราวก*บจะกินเลือด 

กินเนี่อ แต่ขำพเจำมองตูแกเฉยๆ เหมือนกบว่าไม่ร้จํกแก 

ไม่มืภาพอะไรที่จะน่าขำเน่าทุเรศไปกว่าหมวกและเครื่องแต่งดำ 

ของฅานี่ แส่วกืนี่แหละ ฅาที่เราเกยยืนตำส’นอยู่ตรงหนำ เวลาแกน*ง 

บำส่งกืในหำงเรียน ถือตินสอกอยขีดคำผิดของเรา เวลาที่ท่องคำ 

กิริยาภาษาฝร'งเศส ซึ่งเราเอาไปใช้ไม่ไค้เลย แหม นี่ก็ยำไม่ถึง ๒ บี1 

ตีเลข เดี๋ยวนี่กล*บมายืนอยู่นี่แส่ว พลทหารกองหนุนค*'นเตอเรีกก-วาม 

ภูมิ^านหายไป หำเข่างอ แขนกางเหมือนหูหมอ กระดุมไม่ข*ดแลำ 

กืแต่งดำเหมือนตลกไม่ไหว ทหารย*งงไม่ไหว ขำพเจำนึกไม่ออก 

ฅานี่เบนกนกนเคียวก'นก*บฅาครูที่น่งดุอยู่บนปลต้ง์ก์ย้งไงปน่ไค้ ขำ. 

พเจำนึกไปว่าตำขำพเจำ ทหารเก่าจะทำอีท่าไหน ถำฅาผีนี่แกบงอาจ 

พดขนว่า “โบแมร์ ท่องอิมเปอร์เฟกต์เทนซ์ของคำอำเลร์ไป” 



(*๔๔ 

ฅ่อนํ้นไป มิฅเฅลสเฅคให้ห'คใช้ดาบปลายบ่นและฉ้'ายกวาม 

กรุณาเบน,พิเศษ ค*งให้ก*นเฅอเร็ก',บ่นหำหนำหม่ ในการหํคใช้ดาบ 

ไ]ลายบ่นนึ่ หำหนำหม่ก้องยืนหนำแถวห่างจากแถว ๒๐ ก้าว ท้นมี 

กำส่งว่า“กล*บหลํงห*น” แถวทหารก็เพียงแค่กล'บหนำเบ็นหล*ง แด่ 

หำหนำหมู่กลายเบนมาอย่ ๒0 กาว ขำงหลำแถวเสียแลว จำคองวง 

ขั้นไปประจำขำงหนำห่างจากแถว ๒๐ ก้าวจึงจะถก รวมเบ็ดเสร็จต่อง 

วี่ง ๔๐ ก้าว พอไปก็พอดีมีกำส’งกลบหลงห*,นอีก หำหนำหม่ก็ต่องวง 

อีก ๔๐ ก้าว เมื่อทำเช่นนั้หลายๆ หน ขณะที่แถวทหารเพียงหมุนไป 

หมุนมาอย่ก้บที่ หำหนำหม่ฅองว็งขั้นลงเกือบตาย วิธีนํ้เคยเบน'วิธี 

โปรดของอิมเมลสต๊อสเหมือนก้น 

ที่จริงก้นเฅอเร็กจะหวำอื่นนอกจากนึ่ย่อมไม่ได้อยู่เอง เพราะ 

กรงหนึ่งแกเกยทำเสียจนมืตเตลสเคดต่องสอบไล่ตก และก้ามิกเตด¬ 

ลเคดไม่ฉวยโอกาสแก้เผ็ดเสียกร1งนึ่ก่อนที่จะไปแนวรบ ก็ต่องน*บว่า 

บ่าเต็มที นาน ๆ ทีกองท*พบกจึงจะอำนวยโชกให้เช่นนึ่ 

ในระหว่างน*นก*นเฅอเร็กก้องวิงขั้นวี่งลงราวก*บหมบ่า พอ 

สมควรแก่เวลาแลำ มิคเตลสเตดจึงบอกหยด ให้เรี่มห*ดการคลาน 

รุกเข่าหาขำศึกต่อไป ท้นมือก้บหำเช่าอยู่ที่พนดิน ถือบ่นคามแบบ 

ขํอ์ม่งก*บก*นเฅอเร็กดองลงคลานในทรายที่อยู่ตรงหนำเรา แกหอบ 

คำยกวามเหนื่อย มิฅเฅลสเคดคอยสน*บสน'นก*นเคอเร็ก'พลทหารดำย 

กำสีงสอนของก*นเฅอเร็กอาจา'รย “พลทหารก้นเตอเร็ก เรามืโชคดี 

ที,ไค้เกิดในสม*ขสำก้ญ เราก้องเสียสละคนเอง และลืมความขื่นขมต่างๆ 

เสียกรงหนึ่ง” 

ก้นเตอเร็กเหงื่อไหล กายชนไม้ซึ่งเข่าไปอยู่ในปาก 



๑๔๕ 

มิคเฅลสเฅคกไลงแลำพคเบ็!นเชิงก่อว่า “และในสิ'งเล็กๆนอยๆ 

เหล่านอ?!าไค้ลืมนึกถึงหนำที่สำก่ญของเราเสียทีเคียว พลทหารกนเตอ 

!.รก 

ข้าพเจ้าประหลาคใจว่า ก่นเตอเร็ก ไม่ยกระเบิดความโกรธ 

ออกมาและขึงถึงคอนห์คคดตนดำยมิฅเฅลสเฅค เอาอย่างแกไค้เทมือน 

ที่สดคือจไเกไกางเกงก่นเตอเร็กไว้ ขณะที่แกกำลงบื่นขนบาร์เคี่ยว 

ให้กางถึงแค่บาร์พอดี แล่'วล็เรี่มเทศนาให้พงอย่างยืดยาว ก่นเตอเร็ก 

เกยทำกบเขามาอย่างน้ไม่มีผิด 

ฅ่อนํ้นไป ถึงเวลาแบ่งหนำที่ปกติให้ทำ “ก่นเตอเร็กกไ'โบเอต- 

เชอร์เข็นรถไปขนขนมบง’’ ๒ นาทีภายหล่งท1งสองก่องก่นรถล่อเคียว 

ไปคำยก่น กไเตอเร็กฉุนจำเดินกไหนำ แก่ตาเผาประตูสบายใจ 

เห็นว่าเบนงานไม่หนำ โรงทำขนมบ่งน1นอย่ไกลสุดทางโนนของ 

เมือง ทงสองตองผ่านไปตลอดที่งไปและกลบ 

“แกเกยไปมาหลายกรงแลำละ” มิฅเตลสเตดเล่า “ยงมีกนที่ 

อยากดูแกอยุ่อีก” 

“เข้าทีคีนะ” ข้าพเจ้าพูด “แก่นี่แกไม่พ้องเอาบ่างหรือ” 

“แกเคยเหมือนก่น แก่ผู้บำกไกองหำเราะล่นทีเคียวเมื่อรู้เรื่อง 

เข้า ท่านไม่มีเวลาจะไปยุ่งอยู่กไครูโรงรำโรงเรียนอะไรหรอก นอก 

จากนี่น ก่นก็สนิทกไลูกสาวของท่านเสียคำย” 

“นี่แหละ พอถึงเวลาสอบไล่ แกกงแกล่งแกเข็ดทีเดียว” 

“ก่นไม่ทุกข์” มิตเฅลสเตคกล่าวเรียบ ๆ “แลำที่แกพ้องมไ, 

ก็ไม่มีมลอะไร ก่นอพพิสุจนี่ไค้ว่าแกไค้รบแก่งานเบา ๆ เท่านี่น” 



๑๔๖ 

“แกจะทำให้ฅานี่สะอาดเรียบร้อยขั้นส*'กหน่อยไม่ได้ หรือ” 

“อือ แกเบนเกินไป ไม่ไหวละ กนขเกียจเอาไปหน*กห*วิ” 

มิดเฅลสเฅดกล่าวอย่างดหมื่นเต็มที่ 

* * * 

การไค้ลามาบำนน คืออะไรแน่ คือการพ*'กช*วกราว ซึ่งทำให้ 

ทุกสีงทุกอย่างรำยการมากขั้นอีกในภายหล*'งน1นเอง ความคิดถึงว่าจะ 

ติ'องจากบานไปเรีมรบกวนแล่ว มารดาเผามัองมองขำพเจำอย่างเงียบๆ 

ขำพเจำรู้ว่าท่านเศร้าสลดเพราะเหลือนํอยไปว''นหนึ่ง ท่านเอาเกรี่อง 

สนามของขำพเจำไปแอบเสีย ไม่อยากเห็นจะได้'ไม่ติ'องนึกถึง เวลา 

มักจะผ่านเร็วถำเราน'งคิดตรึกฅรองอยู่เรื่อย ๆ ขำพเจำเลยติองระง*บ 

สติอารมณ์ออกเดินไปที่ร้านขายเนึ่อกบพี่สาว เพื่อไปซอกระดูก 

๑ ปอนด์ กระดกติองนำ]ว่าเบ็1นของวิเศษ เพราะผู้คนเบนกองยืนคอย 

ซอก*'แเบนหางตงํ้แฅ่เวลาเชำตรู่ มีหลายคนที่กอยเสียจนเบ็๋นลม 

โชคไม่ดี เมื่อได้ยืนกอยเบนเวลาถึง ๓ ช'วโมง พวกผู้คนพา 

ก่นไปหมด กระดุกหมดเสียแลำเไม่มีจะขาย เคราะห์ดีขำพเจำย*'งได้ 

ร*บอาหารชองหลวงอยู่ เลขติองเอามาให้มารดา ค*งนั้ค่อยมีอะไรกิน 

หน่อยหนึ่ง ว''นผ่านไปรำคาญมากขั้นทุกทีเหลืออยู่ ๔ มันเท่านึ่น 

ขำพเจำจะติองไปหามารดาเกมเมอริช 

* * * 

ขำพเจำไม่อยากเล่า ยายแก่แกสะอํ้นแลำสะอนอีก จ*บดำขำพเมัา 

สนแล่วรองไห้โฮ ๆ “ทำไมแกถึงยำอยู่ได้ล่ะ ส่วนเขาซิดาย” แกเอา 

นาดามาท่วมขำพเจำแลำตะโกน “พุทโธ่ ไปทำไมก็ไม่รู้ละ” แลำก็ 



๑๔๓) 

ทรุคฅำลงนงบนเก้าอฅํ้งฅ์นซ*ก “แกเห็นลกฉินไหม เห็นไหมเวลา 

เขาตาย เขาตายขํงไง” 

ขำพเจำก็เล่าให้พงว่าเขาถูกยิงตรงหำใจ และคายในทนทีทัะเใค 

แกมองดูขำพเจำแลํวิสงสโเ “แกหลอกนะ ฉินร้สึกคีกว่า ฉินไค้รู้สึก 

เทียวนะ ว่าเขาตายอย่างลำบากลำบนเพียงใด ฉินไค้ยินเสียงในฅอน 

กลางคืน ได้รู้สึกความเจ็บปวด บอกจริง") ฉินอยากรู้ ฉินตองการรู้” 

แ 

ในท้นที 

ขำพเจำพูด “ก็ฉินอยู่ขำงเขานี่นะ เขาตายสะดวก 

แกออนวอนขำพเจำ “บอกหน่อยเถอะน่ะ ฉินรู้หรอกว่า แก 

อยากจะให้ฉินสบายใจ แต่พุ-ทโธ่ ไม่เห็นหรือ แกทำให้ฉินกลุ้มยึง 

เสียกว่าที่จะบอกกวามจริงอีก ความไม่แน่ใจอย่างนี่ ฉินทนไม่ไหว 

หรอก 

ขำพเจำจะไม่บอกแกเลยเบี่นอ้นขาด แกจะเอาขำพเจำไปหํนให้ 

ละเอียดก็ตามที ขำพเจำปลอบแก แต่ขำพเจำเห็นว่าแกบ่าอย่คี แก 

จะมาวิตกวิจารณ์เอาแกำอะไรนะ แกจะรู้ความจริงหรือไม่ เกมเมอริช 

ก็ยงกงตาขอย่นืนเอง เวลากนเราได้เห็นกนตายมาเสียมากต่อมากก็ 

ย่อมเขำใจไม่ได้ว่าทำไมต*อ์งเศรำโศกนํกสำหรํบคน ๆ เดียว ขำพเจำ 

เลขพคอย่างจะให้หมดเรื่องว่า “เขาตายในท้นทีทันใด ไม่ได้รู้สึก 

เจ็บปวดอะไรเลข หนำตาสงบสบาย” 

แกนี่งเงียบไป แล*วิพุดขั้นชำ ๆ “สบถได้หรือ” 

“'ก็ เดซ 

“สบถต่อหนำทุกส็งทกอย่างที่ทักคสิทธิ้สำหรืบแก” 
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พุทโธ่ พุทถ้ง อะไรเล่าที่ศ้กดี๋สิทธิ้สำหร*บชำพเจ่า สี่งเหล'านี 

สำหร*'บพวกเราม*'นเปลี่ยนไม่ได้หยุดนี่ 

“ยำงํนซี เขาดายในท*'นทีท*'นใด” 

“ถาไม่ จริงอย่างว่า ขอให้แกอย่าไค้กล*บมานะ” 

“กำเขาไม่ไค้ดายในท*'นทีท*'นใด ขออย่าให้ฉนไค้กล*'บมาอีกเลย 

ทีเคียว” 

จะให้ขำพเจ่าสบถสาบานอย่างไรก็ได้ แท่กราวนี่แกชำจะเชื่อ 

แลำ แกรองไห้สะอึกสะอั้นไปเรื่อย กำพเจาจำท่องเล่าว่า เรื่องม*น 

เบนย*'งไง ก็เลยคิดแต่งขนจนดำเองก็เกือบจะเชื่อว่าเบนเช่นน1นจริงๆ 

ดอนกำพเจ่าลากล'บ แกให้รูปเกมเมอริชมารูปหนึ่ง แต่งดำ 

เครื่องแบบทหารใหม่ ยืนเท่าโต๊ะไม้ กำงหล*งมีรูปบาเขียนอยู่บนฉาก 

บนโต๊ะมีกํ'วยเบียร์ 

* -*- * 

อึงคืนสุดทำยทีจะอยู่ท่านแลำ ทุกคนดเงียบก*'นไปหมด กำพเจ่า 

ไปนอนแต่หำกำ หยิบหมอนเข่ามากอคแลำซุกศีรษะเกำไป ใครจุะร้ 

ไค้ว่าจะไค้กลบมานอนที่นอนขนนกอีกหรือไม่ 

ดอนคึก มารคากำพเจ่าเข่ามาในท่อง ท่านนึกว่ากำพเจ่าหล*บ 

สบายเจมากขน 

ท่านนี่'งอยู่นาน ที่งๆ ที่ท่านไม่สู้สบายยำง1น ลงท่ายขำพเจ่าทน 

ไม่ไหว ท่องแกลำทำเบนพึ่งดื่นขน 

‘■ไปนอนเสียเถิดจ๊ะแม่ เดี๋ยวก็'จะจ*บหนาวหรอก” 

“แม่มีเวลานอนถมไป” ท่านฅอบ 



ข่าพเจ้าลกขนนง “ลกย*งไม่ดองตรงไปแนวรบที่เคียวหรอก 

จะไปร'บการอบรมที่ก่ายอีกดง ๔ อาทิตย์ บางทีลกจะดอดมาหา 

ได้ในว*นิอาทิตย์สกกร1งหนึ่ง” 

ท่านนึ่งเงียบ กร1นแลำค่อย ๆ ถามว่า “นี่ลุกกล'วไหม” 

“เปล่าจิะ แม่” 

“แม่อยากจะเดือนเจ้าให้ระว'งอีพวกผ้หญิงฝร*งเศสให้ดีนะลุกนะ 
๙ จ้ ,, * 15 

อีพวกนนม*นิเทีมทนน'ก’’ 

พุทโธ่แม่จ๋า แม่ แม่ข*งนึก,ว่าลกเบ็๋นเด็กเล็กพุ ทำไมลุกจึงจะได้ 

เอาหำซบท*กแม่แล่วร็องไห้อีกหนอ ทำไมลทจึงดองทำใจแข็ง พุทโธ่ 

ลูกก็อยากรองไห้ แล่วอยากให้ใครปลอบ จริง พุ นะลุกโดกว่าเด็ก 

เล็กพุ นิดเคียวแหละ ในด้น4นี่กางเกงขาส*นของลกย้งแขวนอย่เลย 

เมื่อเร็ว พุ มานึ่เองนะ ทำไมเวลานนจึงพ็นิไปเสียเล่า 

“ที่เราอย่ ไม่มีผู้หญิงหรอกแม่” ข่าพเจ้าพดทำเสียงให้ปกฅิ 

“แลำที่วะว*งคำให้ทีนะในสนามรบ ลกเอ๋ย” 

“จ้ะ แม่ แม่จ๋า” ทำไมลุกจึงไม่เข่ากอดแม่ไว้แล่วดายคำยก*นิ 

ก*บแม่ โอ กนเราหนอ 

“จ้ะ แม่ ลุกจะระว*งดำ” 

“แม่จะสวดมนต์ออนวอนพระเจ้าให้ลูกทุกวํนิทีเคียวลก” 

พทโธ่ แม่จ๋า มาลุกข็นเถิด ลุกขนกล*บไปเมื่อปางหล่ง เมื่อ 

เวรกรรมเหล่านึ่มีนิยงไม่มาดกอยู่บนหล่งเรา กล'บไปอยู่คำ0ก'นิสอง 

กนเถิด แม่ๆ*บลุกนะจ๊ะแม่จ๋า 

“เออนี่ ลกลองหาหนำที่ที่ไม่มีย์นฅราขจะไค้บางกระม*ง 
5 ) 
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บางทีลกอาจไปทำหนำที่ในโรงครำ)ก็ไค้ พอจะ 

“ทำได้ก็ทำซีลูกถำใครมีนจะว่ายํงไงก็ชง ” 

“ลูกไม่ทุกข์หรอก ใครจะว่ายำไง” 

ท่านถอนใจใหญ่ หนาท่านขาวซีคอย่ในท่ามกลางที่มืด 

“ไปนอนเสียเถิดจ้ะ แม่” 

ท่านไม่ฅอบ ข้าพเจ้าลุกข์น เอาผำกลมให้ท่านที่ฅรงไหล่ แลว 

ก่อข ๆ พยุงท่านเดินกลบไปในหองท่านไม่ค่อยสบายใจ ข้าพเจ้า 

นํงอยู่คำเยครู่หนึ่ง 

“แจ้วแม่ฑ่องรกษาตีวให้ดี ให้หายก่อนลกกลบนะจ๊ 
3^ (๗ 07 ” 

“ย้งง8น,ซี ลูก ยำง1นซี” 

“แม่ไม่ฅองส่งของกินไปให้ลุกหรอกแม่ ที่โน่นเขามีถมเถไป 

เอาไว้กินที่นี่คืกว่านะแม่” 

มารกานอนในเตียงดูน่าสงสาร ท่านรกข้าพเจ้ามากกว่าส็่งหนึ่ง 

สิ'งใคที่งหมดในโลก พอข้าพเจ้าจะออกจากห1อง ท่านบอกอย่างเร็ว 

ว่า “แม่มีกางเกงชนในให้ลูก ๒ ตีว ทำคํวยขนแกะ มีนจะได้ทำ 

ให้เจ้าอุ่น แลวอย่าลืมเอาใส่ห่อไปนะลูก” 

พทโธ่ แม่จำ ลูกร้หรอกว่ากว่าจะไค้กางเกงนึ่มา แม่ตีองทน 

ทุกข์ไปร้จ้กเท่าไร แม่จ้า แม่ นึ่ลูกจะจากแม่ไปไค้อย่างไร มีใครที่ 

ไหนเล่าจะมีสิทธ์ในตีวของลูกก็งไป!'ไวตี1แม่ ลูกน'งอยู่นี่แม่นอนอย่นํ่น 

เรามีเรื่องจะพกก*นม๊'ากมาก แจ้วเราจะพูคกันไม่ไค้เลย 

“กด'ไนตี-แม่จำ” 
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“กูดไนท-ตก” 

หองนํ้นมืด ขำพเจำไค้ยินเสียงมารคาหายใจ และเสียงนาฬิกา 

เดิน ‘เก้งภายนอกลมพ*,ด และ'ใบเชสฅ์น์ฅไหว 

พอออกจากห1องก็สะดคเขำกไ)ห่อสื่งของและเครื่องสนาม ซึง 

.ค้เตรียมไว้พร้อมแล่ว เพราะขำพเจํจะจํองไปแฅ่เชามืดในวนรุ่งขืน 

ขำพเจำกดลงไปในหมอน จํบราวเหล็กที่เตียงกำไว้แน่น ขำพ- 

เจำไม่ควรมาเลยเทียวนะ อย่ที่โน่นขำพเจำไม่ทกข์ไม่ร้อน เพราะ 

หมดหวงเสียโดยมาก คงจะกลไ)เบนอย่างน1นไม่ได้อีกเสียแลไ) ขำพเจำ 

แต่ก่อนเบนทหาร เดี๋ยวน่กลไ)เบนเครื่องพะวงสำหรไเฅำเอง สำ,หรไ) 

มารดา สำหรไเทกสีงทกอย่างซึ่งไม่มืหจํงและไม่มืจํนจบ 

ขก้พเจำไม่ควรลามาบก้นเลยทีเคียว 
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ขำพเจ่ารู้จ*กค่ายบนท'งรำงอนนดีอย่แล*วี ที่นี่แหละฮิมเมลสฅ๊อส 

เกยพัดนิสํยจาเดนมา แต่กร8งนึ่เกือบจะไม่พบคนรู้พักเลย ทุกอย่าง 

คูเปลี่ยนแปลงไปหมด กนที่เคยพบแต่ก่อน ๆ เกือบจะไม่มี 

ขำพเจ่าปฏิบัติกิจประจำพันไปอย่างเครื่องพักร ในเวลาเย็น 

ขำพเจ่าพักจะไปที่พัานพักสำหรํบทหารที่นํนมีหนํงสือพิมพ์วางไว้ แต่ 

ขำพเจ่าไม่อ่าน แลวมีเบี1ขโน ซึ่งขำพเจ่าพอใจเล่นบางกราว มีผ้หญิง 

เบึนกนใช้อยู่ ๒ คน กนหนึ่งยงสาว 

ค่ายนึ่มีลวคหนามล*อมอยู่โคยรอบ กำเรากล*บมา'จากพัๅนพัก 

สำหรํบทหารดึกไป จะผ่านเขำไปพัองมืใบอนญาฅ แต่สำหรับผู้ที่ 

ชอบพอพับยามก็ไม่ดองมีก็ได้ ระหว่างกอไม้ จุนิเปอร์ กํบพันเบั๊ชใน 

ท่งจ่าง เราพัดพ็1นกองร้อยทุก'ว''น พันก็พอทนได้พัาเราไม่หพังอะไร 

คีไปกว่านํน เราพัดวิ'งรุกหมอบลง ลมหายใจเราเบาเอาหญำและ 

ดอกไม้กลางท่งเอนเอียงอยู่ไปมา เวลามองคูใกล้ ๆ ทราย ดเบน 

เมล็ดเล็กละเอียด นบพัวยล*าน ๆ เมล็ดเกลี่ยงเกลาสะอาดเหมือนพับ 

ออกจากโรงแยกธาตุ แลคูงามราวพับจะชวนให้ผงมือลงไปในน8น 

แต่สื่งที่งามที่สุคก็อือ บ่1าพันเบช สีของพันเปลี่ยนไปทุก ทุ นาที 

ประเดี๋ยวพัานก็ฉายแสงขาวบริสุทธึ้เ.บ็1นม*น!.หมือ,นกับไหม ระหว่าง 

น8น,มีใบสีเชียวอ่อน อีกประเดี๋ยวหนึ่งที่งนึ่เปลี่ยนเบนสีนาเงิน เพราะ 

ลมหนาวพัดมาจากที่สูงลบเอาสีเชีย'พัม่ อีกกรงหนึ่งบางแห่งสีเข*ม 

เขฺาจนกลายฌฺนดำ เพราะกัอนเมฆลอยผ่านพังดวงอาทิฅย์ เงาน 
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เลอนไปเทมือนบี1ศๅจ 

กลางทุ่งหายไปส่พ้า 

ปลิวอยู่บนคามขาว 

นี่นเอง 

เลอนไประหว่างลำดินไม้ จนผ่านพนไปใน 

ทีนี่ดินฌั๊ชก็ยืนฅระหง่านขั้นอีก เหมือนดิบธง 

ธงประแคงประทอง สีของใบในฤดูใบไม้ร่วง 

บางกราว ขำ'พเจ่ามองคูแสงดิบเงาเล่นดิน'จนเพลินถัว ไม่ไค้ยืน 

เสียงกำส,ง ต่อเวลาเราอยู่กนเดียวนี่แหละจึงจะคงดินส,งเกฅธรรมชาติ 

และเรี่มจะรำมน ที่นี่ขำพเจำไม่ต่อยมีเพื่อน และก็ไม่ต่อยจะแสวงหา 

นำ เรารู้จำดินนิด ๆ หน่อย ๆ เหมาะแต่สำหรบเล่นฅลกหรือเล่นไพ่ 

ดินในขามเย็นเท่านี่น 

ขำง ๆ ค่ายของเรามีที่ขํงพวกเชลยศึกรุสเซีย มืรํ้วลวคหนามก1น 

อย่ระหว่างกลาง แต่ถึงกระนี่นพวกเชลยยำสู้อุตส่าห์ขำมมาหาเรา ถึง 

จะเบ็1นคนรูปร่างใหญ่โฅมืหนวดเครายาว ก็ยำคูเต็มไปดำยความ 

หวาคกลำ เหมือนดิบหมา เซนด์เบอร์นาดเชื่องๆซึ่งคนหำเราะเยาะ 

ม*นโซเซย่องเขำมาในเขฅชองเรา เที่ยวลำงถันกระปองโสโครกใส่ 

เศษอาหาร ใครลองนึกบ้างซีว่าม*นจะได้อะไร แต่สำหร*บพวกเราเอง 

อาหารก็แสนจะแร่นแกนและไม่ได้ดีวิเศษไปเสียเลย เทอร์น้ปถัดเบน 

๖ ชนแล่ว้ถัมในนา ยอดคารอด ม*นเทศชนเล็ก1ชนนอยผสมกันเขำ 

อย่างคีก็มี'ซุปใส ๆ ใส่เขาสุก มีเอ็นเนอลอยอยู่ดำย แต่กวามที่หํน 

มนละเอียดนำ กว่าจะหาได้ก็แทบแย่ 

ทุกสี่งทกอย่างเรากินเสียจนเกลยงไม่เหลือหลอ ถ่ามีใครไม่ดิอง 

การกินเขำสำกน ก็มีคนอื่นฅ1งโหลยืนกอยร่บช่วงต่อ มีแต่ขั้ผงที่เอา 

ท'พพีดิก'ไม่ติคแลํวเท่านน ถึงจะเทที่งลงไว้ในถังโสโครก หรือบางที 
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กมเปลอกเทอร์นิป เศษขนมบงที่สกปรกและของโสโครกอื่น ๆ ลงไป 

ควย นี่แหละอไยสีงโสโกรกเหล่านี่เบ็1นส์งที่พึงประสงค์ของเจาพวก 

เชลย ม*นมาเก็บเอาไปจากล่งที่เหม็นนี่แลำซ่อนเอาออกไปใต้เสือ 

เบื่นของแปลกที่มาเห็นพวกขไศึกของเรานี่อย่างใกล้ชิด หน้าดามนทำ 

ให้นึกถึงพวกชาวนาที่ซื่อตรง หน้าผากกว่าง จมูกกว่าง ปากกว่าง 

มือโฅ ผมดก ม*นควรจะทำงานนวดขไวเกี่ยวขไว หรือเก็บผลแอ๊บ- 

เปอลเสียมากกว่า เพราะหน้าฅาก็บอกว่าใจดี ไม่ผิดก'บพวกชาวนา 

ของเราใน ฟรืสล่นด์ 

ดูกิริยาของม*,นแลำน่าสมเพท ดูม*'นขอทานกินไม่ว่าอะไร ท่าทาง 

มนอ่อนเพลียไปฅามล่น เพราะของกินที่ไค้ร*'บก็เฉพาะพอไม่ให้อดฅาย 

เท่าน1นเอง แด่พวกเรายำไม่ได้กินล่นเต็มอี่มมานานนำแลำเลยเจไ 

พวกนี่เบ็๋นบิดล่นมาก หลายกนเอาปลายเสือเชั๊ฅเ!เอนเลือดมาให้ดู 

หล่งมไ;โกง กอพ*บ หำเข่างอ หำดก ยื่นมือขอทานเบนภาษาเยรมไเที่ 

มน้รู้อยู่ ๒-๓ กำ ขอทานคำยเสียงอ่อน หำว ราวก*บดนกรี ทำให้ 

นึกไปถึงเดาไฟและหํองอนอบอุ่นที่บไน 

พวกเราบางกนเกะม*นเสียจนล่มแลำเลยไม่ลุก แด่ไม่ค่อยมือย่าง 

น1นมาก กนโดยมากไม่ทำอะไรก*'บม*น ทำไม่รู้ไม่ช แด่บางคราวเวลา 

ม*'นกวนหนำเขไท้นทำให้รำคาญก็ท้องเฅะก*นี่ ถามไแลิกจองเราเสีย 

บไงก็จะดี ในจดเล็ก ‘ดู ขนาดนิวหำแม่มือที่งสอง คือนำนี่ดาของมนนี่ 

กวามทุกข์ขากชิงเขไไปอย่ได้มากถึงเพียงนี่นเจียวหนอ 

ในดอนเย็น เจไพวกนี่ขไมมาทางค่ายเราเพื่อกาขาย มนมีอะไร 

มนก็เอามาแลกก*บขนมบง บางทีก็'ไค้ผลดี เบึ๋นท้นว่า ท้นมีเกือกบ๊ด 



ต&& 

ทำควยหน‘งอ่อนอย่างดี ส่วนเกือกบ๊ฅของเราเลวเหลือทน มํนก็เอามา 

แลก พวกที่ไค้ร”บของกินจากบ*'านก็พอจะแลกก*บมํนได้ มนดีราคา 

เท่ากไ)ขนมบงที่หลวงจ่าย ๓ อ่อน หรือขนมบงอ่อนหนึ่งก”บไส้กรอก 

แข็ง ๆ อีกชนหนึ่ง แต่โดยมากพวกรุสเซียเหล่านสมบัติไม่มีฅิดตำ 

เสียนานแอ่ว เดี๋ยวนึ่มีแต่เครื่องแต่งตำขาดๆวิ1นๆ ม”นย”งพยายาม 

เอาชนกระสุนบีน,ใหญ่ วงแหวนทองแดงมาสล”กมาแกะเบนสีงของ 

เล็กๆนอยๆมาขาย สำหรบสีงเหล่านม”นก็ไม่ได้เท่าไร ถึงม”นจะต’อง 

ออกแรงทำไม่ใช่นอย ก็แลกได้แต่ขนมบงชนสองชนเท่าน8น,เอง พวก 

ชาวนาของเราสำก”ญนํก เวลาต่อสนนราคาม”กจะชูขนมบงหรือไส้กรอก 

ขั้นล่อที่ใต้'จมูก จนกระท’งพวกรุสเซียหน’าซีค นาลายไหลอาราม 

อยากกินเต็มแก่ ยอมให้หมดไม่ว่าอะไร พอได้ของมาแอ่วก็จ”คแจง 

ห่อเสียอย่างเรียบรอย กรนแอ่วกว”กเอามีดพกอ”นโฅ ๆ ออกมาเฉือน 

ขนมบงอย่างชำ ๆ แลวฅำก็กินเสียเอง ทุก ๆ กำที่กินย”งแถมไส้กรอก 

เขาไปควย เบนทีว่าให้รางวลตำเอง ไปคูเขากินก”นอย่างนึ่น่าทุเรศ 

และยึวโมโหฺอยากจะตีหำเสียให้แตก ม”นไม่ค่อยยอมให้อะไรเสียเลย 

เราชํงเขำใจ'ซึ่งกไแเละก'นใ-ห้อยเต็มที 

* * * 

ชำพเจาถูกเบนยามเผาพวกเชลยรุสเซียเหล่านึ่บ่อย ๆ ในเวลากา 

ม”นเดินก*นเกะกะไปมา รูปร่างเหมือนนกตำโต ๆ ม’นมาใกล้รื่ว 

เอาหำเขามาชิดมือเกาะลวด มนมายืนกนเบ็'นแถวชิด ๆ กน มาสคลม 

ซึ่งพ”ค์จากทุ่งรางและ'จากบ่า 

ม”นพคก”นน์อยที่สุด อย่างว่าจะพูดก็ส*ก ๒-๓ กำ ชำพเจำ 

รู้สึกว่ามนมีความสามกกีระ'หว่าง.พวกมนราวกไ)พี่นอง. คีเสียกว่า. 
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พวกเราระหว่างเราอีก แค่น'นก็บางทีจะเบ็1นเหฅเพราะมันฅกทุกข์ 

ไค้ขากมากกว่าเรา อย่างไรก็คี สำหรบพวกน การสงครามก็เท่ามับ 

ว่าได้สุดสํ้นลงแมัว แค่การมาขืนกอยโรคบิดที่นึ่ก็ไม'ใช่ชีวิฅที่น่า 

สนกน,ก 

พวกทหารกองหนุนร*กษาดินแดนที่มีหนำที่ดูแลพวกเชลยเหล่า 

น้เล่าว่า แค่ก่อนน มันกรึกครั้นกว่านมาก เกยมีเรื่องมีราวระหว่าง 

มันเอง จนถึงฅีร*นพนแทงกไเก็มี แค่เดี๋ยวนี่มันอ่อนเพลียก่นลงไป 

จนไม่มีเวลากึกเลียแก่ว 

มันมาขืนมันอยู่ที่รื่วลวดหนาม บางคราว พอกนหนึ่งเดินไป 

กนอึ่นก็เช่ายืนแทนที่มันที โดยมากมนไม่พูดว่ากระไร นานๆทีบาง 

กนจึงขอมันบุหรี่สูบ 

ขาพเจาเห็นรปร่างของมัน เห็นเกรามันไหวเมื่อถูกลม ขาหาเจา 

ไม่ร้เรื่องราวของมันนอกจากรู้ว่ามันเบ็1นเชลย และนี่แหละที่ทำให้ 

ขำพเจ*''เสลคชีวิตของมันคงเงียบ ๆ และไร้ความผิด มัาขาพเจำ'ไค้รู้ 

เรื่องมันมากขน เช่นว่า รู้ว่าชื่ออะไร อยู่กินอย่างไร กอยอะไร มีทุกข์ 

อะไร ถำเช่นนึ่นแมัว ขำพเจำก็อาจมีความสงสารและอยากจะช่วย 

เหลือบำง แค่นี่มองคมันก็เห็นแค่ความทุกข์ของมนุษย์ ความเกรำ 

อย่างลึกซํ้งของชีวิตมับกวามปราศจากกรุณ,าของกนเราเท่าน*น่เอง 

คำสงกำเคียวแหละ ได้ทำให้พวกกนเงียบ ๆ นี่เบนขำกึกของเรา 

คำสํงอีกกำเคียวอาจทำใท้กลบกลายเบนมิฅรกบเราไปก็ไอ้ ที่โต๊ะ 

แห่งหนึ่งมีกน ๒-๓ กนซึ่งพวกเราไม่มีใครรู้มัก เซ็นชื่อลงไปบน 

กระดาษแผ่นหนึ่ง ค่อจากนนไปเบนบี1 ๆ กวามผิดมันรำยกพซึ่งคน 

ที่ใ3โลกลง'โทษ กลับกลายฌนกวามมุ่งหมายของพวกเรา แค่ใกรเลย 
V 
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จะจำแนกให้แฅกห่างออกไปได้ พอมองคหนำพวกคนเงียบ ๆ ทืมิ 

ห,นำเหมือนเคีก มีหนวดเกราเหมือนพระเช่นนํ้ สำหรบพวกทหารใหม่ 

นายสิบกนใดคนหนึงออกจะเบ็1นขาศึกเสียยี่งกว่า และสำหรบน์กเรียน 

กรู ก็เบนขำศึกยี่งเสียกว่าเจำพวกนี่จะเบ็๋นข้าศึกต่อเรา แห่ถึงกระนน 

แหละ เราจะห่องยิงฟ้นและม*นํจะห่องยิงเรา นำม'นได้มีอิสรภาพ 

ขำพเจ่านึกขยาด ไม่กลหะนึกไปในทางนั้อีกแล้ว เพราะทางน 

แหละจะนำไปสู่หายนะ เวลานี่ยำไม่ถึงกราว แห่ขำพเจ่าก็จะไม่ปล่อย 

ให้กวามคิคนํสูญไปเสีย จะเก็บเอาไว้เก็บบิ1คไว้จนเมื่อเสร็จสงคราม 

แล้,ว หัวใจขำพเจ*,าเห่นแรง นี่แหละความมุ่งหมาย ความมุ่งหมาย 

อ*นเดียว ความมุ่งหมายอ้นใหญ่หลวงซึ่งนำพเนำได้น้กขํ้นได้ในสนาม 

เพลาะ ซึ่งขำพเจาแสวงหาเพราะเบ็1นทางเคียวที่จะทำให้ชีว้ฅทรงอย่ 

ได้ ภายหลำจากการประหัดประหารกวามรู้สึกของมนุษย์เสียแล้ว นี่ 

แหละระเบนหนำที่ซึ่งจะทำให้ชีวิฅมีค่าสมก*บที่ไค้ทนทุกข์ทรมานมา 

•X V 

เบ็๋นบี, ๆ 

ขำพเ'จำหยิบบุหรีออกมา หักเบ็นสองท่อนแส่วส่ง,ให้พวกรสเชีย 

มนกำน*บแล*,วก็จุดบุหรี่สูบ แสงไฟเบ็1นจุดแดง ๆ ก็ปรากฏขั้นดามหนำ 

มนทำให้ขำพเจ่าค่อยสบายใจ เพราะมองคูกล้ายก*บหนำด่างเล็ก ทุ 

ในหม่นำนมีคทุ บอกกล่าวว่านำงหลำหนำด่างนี่ มีห*,องอ*นเค็มไปควย 

สนฅภาพ 

* * * 

ว*'นคืนผ่านไป เนำ'ว*นหนึ่งหมอกฅกหน์ก ได้มีการผงศพเชลย 

รสเชียคนหนึ่ง มนตายกนคนหนึง ทุ แทบทุกว*,น นำพเนำอยู่ยามใน 

ขณะที่ทำการผง พวกเชลยรองเพสงสวดมนต์ เบ็๋นเสียงด่าเสียงสง 



กลอก*น พี่งดูไม่เหมือนเสียงร่อง แฅ่กลำยๆ*บเสียงหีบเพลงอยู่ไกล ๆ 

ในทุ่งรำง พิธีน็ปร ะเดี๋ยวเคียวก็เสร็จ 

ในฅอนเย็น เจ*าพวกนึ่มีนก็ยืนเกาะร8วกไเอยู่ตามเกย ลมพ*ด 

มาหาม*นจากบาริมหาคทราย คาวคเยือกเย็น 

เดี๋ยวนึ่ขำพเจ*,าร้จ‘กบ*าง ๒-๓ คนแล*ว ที่พูดภาษาเยรม*,นได้ 

มีอยู่กนหนึ่งเบนนักคนตรี เขาเล่าว่าเกยเล่นไวโอลินอยู่ที่เบอร์ลิน 

พอเขาร้ว่าขำพเจ’าคีคเบี่ยโนได้ เขาก็เอาไวโอลินออกมาเล่นให้พง 

คนอื่นนึ่งลงเอาหล*,งพิงลวด นักดนตรียืนสีซอ บางทีก็มีอาการซึม 

กล*ายผนอย่างนักเล่นไวโอลินเบ็1นก*'นโดยมากเมื่อหลบตา บางทีก็โยก 

ฅ*วไปมาเขำก*บจ*,งหวะเพลง ยมไปพลาง เขาเล่นเพลงชาวนาเสียมาก 

กนอื่น ๆ ก็ก่อยรองตาม เหมือนก*บประเทศที่มีภูเขามืด ๆ ร่เองเพลง 

อข่ใต้ดิน เสียงของซอแหลมเรียวราวก*บหญิงสาวอ*นบอบบาง ร่อน 

ลอยยิย่เหนือพนเสียงใสอยู่เสียงเคียว เสียงร่องหยุดลง เสียงซอย*งกง 

ด*งอย่อย่างเคียวในเวลากำ เสียงนึ่แหลมเล็กพงดูเยือกเย็น ต*องพง 

ใกล้ ๆ ลำได้เล่นในห*องก็จะคี แต่มาพ'งกลางแห้3เช่นนึ่ เสียงเศร่า 

เหลือเกิน 

* * * 

เพราะว่าขำพเจ*าได้ลาพกไปบ*านเบ็่นเวลาหลายวนแล*ว ว'นอา- 

ทิฅย์ขำพเจ*าจะลาไปไม่ได้ ว*นอาทิตย์ก่อนที่ขำพเจ’าจะกล*บไปในสนาม 

รบ บิดากบพี่สาวได้มาหา เราน*งก*นอยู่ในบ*านพ*,กสำหรบทหารตลอด 

ว*น เราจะไปไหนได้ นอกจากนึ่ เราไม่อยากจะอยู่ในค่าย จวนๆเที่ยง 

เราออกไปเดินเล่นในทุ่งราง 
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ช*วโมงหนึ่งผ่านไปข่วยกวามลำบาก เราไม่ร้ว่าจะพูคเรอง 

อะไรก*น มีแฅ่เรื่องอาการเจ็บของมารดาเท่าน1น ได้กวามว่าเบนมะเร็ง 

อย่างแน่นอน เดี๋ยวนี่ไปอย่โรงพยาบาลและจะถูกต่ดผ่าในเร็ว ๆ วนนึ่ 

พวกหมอหข่งใจว่าจะหาย แต่เราไม่เคยได้ยินเลยว่าโรกมะเร็งนึ่ 

หายได้ 

“ เดี๋ยวนึ่อยู่ที่ไหน ” ข่าพเจาถาม 

“ อยู่โรงพยาบาล ลุวิซา ” บิดาข่าพเข่าฅอบ 

“ชนไหน” 

“ช1นสามน่ะซี เราต่องกอยให้รู้เสียก่อนว่า ทาร?ใดผ่าอย่างนึ่จะ 

ต่องเสียเงินเท่าไร แม่เข่าเบนคนอยากอยู่ช*นสามเองบอกว่าจะได้มี 

เพื่อนบ่าง แข่วก็รากามไ;ก็ถกกว่าควย ” 

“ง8นท่านก็ไปนอนขลุกอยู่ก่บพวกคนเจ็บอื่น ๆ ย*งงํ้นน่ะซี ถไ 

นอนหลบได้สบายก็เบ็1นอย่างคี 

บิดาข่าพเข่าพย*ก หน่าฅาท่านย่ยี่ หนาผากย่น มารคาข่าพเข่า 

เบนกนเจ็บออดแอดอยู่เสมอ และถึงแม้จะไปโรงพยาบาลก็ต่อเมื่อ 

จำเบนจริง ๆ ' แต่ถึงกระนึ่นก็ข*งเสียเงินเสียทองไปมาก บิดาของ 

ข่าพเข่า?ม้องทำงานเหน็ดเหนื่อยก็เพราะเหฅุนึ่ 

“ข่าร้เสียหน่อยว่า ราคาค่าฅ*คผ่าเขาจะเอาเท่าไร ก็จะสะดวก 

ขนมาก ” บิดาว่า 

“ ก็พ่อไม่ได้ถามหรอกหรือ ใ’, 

“ไม่ได้ตามดรงๆพ่อไม่กข่า หมอแกอาจจะเข่าใจผิด เดี๋ยว 

ก็จะโกรธ อย่างไรก็คีต่องให้แกทำการผ่าต่ดจนได้ ” 

นี่แหละ ข่าพเข่าคิดอย่างขื่นขม สำหข่บพวกเราก*บพวกกนจน 
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ทงหมดการม*'นเบ็1นเช่น,นึ่แหละ โคยมากไม่กลำถามรากา แลวก็เอา 

ไปวิตกวิจารณ์ล่วงหนาเสียมากมาย ส่วนสำหริ,บกนอื่นซึ่งการใช้เงิน 

ไม่พ็1นของสำก*ญ หมอม*,กจะตกลงรากาเสียเรียบริอขก่อนเสมอเบ็1น 

ปกติ และหมอก็ไม่ถือโกรธส*'กที 

“ การ'ชำระลำงแผลและพ่นแผลเหล่าน ม*นก็เบนของแพงไม่ใช่ 

เล่น” บิดาขำพเจำพด 

“ก็เงินในส่วนที่ฝากไว้สำหริบเจ็บไข้น่น เขาไม่ใช้หรอกหรือ'?” 

ขำพเจาถาม 

“ แม่เจำเจ็บมานานเกินไปแล่,ว ” 

“ พ่อไม่มีเงินเลยหรือ ใ” 

พ่อสนศีรษะ “ไม่มี แต่ลำทำงานเกินเวลาขั้นบำงก็พอจะได้” 

ขำพเจำร้แลํว พ่อกงจะไปยืนพ*บ ยืนบี่ค ยืนต*'ดกระดาษอยู่จน 

๒ ยาม เวลา ๒ ทุ่มก็จะไปหาของกินนิดๆหน่อยๆ กินยาแก้ปวดหำ 

แล่'วก็จะทำงานต่อไปอีก สำหริบจะ,ให้พ่อค่อยสบายใจชั้น ขำพเจา 

เล่าเรื่องชำ ๆ ข*น ๆ ให้พง เรื่องตลกของทหารที่เกี่ยวก*บนาย พล 

และนายสิบตามเกย กรื่นแลวขำพเจำก็พาไปส่งที่สถานี พี่สาวให้แยม 

มาขวดหนึ่ง กบขนมทำควยม*นเทศซึ่งแม่ได้ทำขั้นสำหริ!)ขำพเจำ พอ 

เขาไปกนแล่ว ขำพเจำก็กล*บมายำก่าย 

ในตอนเย็น ขำพเจำลองเอาแยมทาขนมบงแล่วลองชิมค แต่ 

ไม่ร้สึกอร่อยเลยเอาออกไป คิดจะให้กบพวกเชลยรุสเซีย แต่มานึกได้ 

ว่า ขนมนึ่แม่เบนผู้ทำเอง ตองทนเหนื่อยยากอยู่หน้าเตาไฟ ขาพเจำ 

เสยเก็บเอาไว้ เอาไปไห้พวกรุสเซียแต่เพียง ๒ ชน 

๕)& 



บทท (ด้ 

เราเกินทางไปเบนเวลาหลายว''น เรี่มจะเห็นเครื่องบินร่อนอยู่ 

บนพาบางแล้ว พวกเราแล่นผ่านกองลำเลียง ผ่านบนใหญ่หลายกระ- 

บวน ในที่สดถ่ายรถไปขนรถไฟขนาคย่อม ขาพเจ่าเที่ยวหากรมทหาร 

ของขำพเจำ ไปอข่ที่ไหนไม่มีใครรู้แน่ ขำ,พเจำก็เที่ยวอาศไ!'นอนที่โน่น 

บางที่นี่บาง ไค้รบอาหารและคำชแจงอย่างเลา ฯ จากแห่งโน่นแห่งน 

ลงท้ายขำพเจำก็อ่องหอบเครื่องสนาม บน ร่อนเร่ไปใหม่ 

ระหว่างที่ขำพเจำจะขนมาถึงน่ กรมของขำพเจำไม่ไค้อยู่ที่เดิม 

แอ้ว ขำพเจำได้ยินว่าเขาไปอยู่ในกองพลสำรอง ที่ไหนการรบรุนแรง 

มากเขาก็ย*คไปที่'อ้น พงคูไม่เขำทีเลย มีคนเล่าให้พ้งว่ากรมทหารไค้ 

รบกวามเสียหายมาก ขำพเ'จำถามถึงค''ฅก*บอ''ลเบอร์ฅ แท่ก็ไม่ปรากฏว่า 

มีใครร้เรื่องราวว่าเบนอย่างไร 

ขำพเจำทำการกไเอ่อไป และร่อนเร่ไปในที่อ่าง ฯ บางคืนก็ 

คองนอนกลางแจํงเหมือนก''บชาวบา ในที่สุคจึงไค้ร*'บข่าวแน่นอนขน 

หน่อย และบ่ายว''นอ้น!าได้ไปรายงานฅนเองที่ห่องพ''กนายทหาร 

จ่านายสิบให้ขํๆพเจำรออยู่ที่อ้นเพราะกองร่อยจะกลบ่มาภายใน 

๒ ว''นนี่ จะส่งอ้วขำพเจำ'ให้ขํ้นไปควยกไม่มีประโยชน์ 

“ไง ลาไปห่านสนุกไงบ่าง” แกถาม “ท่าจะไม่เลวนะ” “ก็คื 

ห่างเลวห่าง” ขำพเจำกอบ “จริงซี” แกถอนใจใหญ่ “จริง ตำไม่อ่อง 

กล*บมาอีกละตํอ'จะที แค่นี่โกยมากอ้ายว*นหลํง ๆ ม*กจะไม่สนุกเพราะ 

นึกจะอ้องกฒันี่เอง” 



๑V)ใ®ฮ 

ขำพเจำพำอย่นนจนกองร่อยกล*บมาในตอนเช่าตรู่ว*นหนง กอง 

รอยเปรอะเบอนแลดอิคโรย ขำพเช่าลุกขํ้นวี่งเช่า,ไปนํยนี่ตามองหา 

จาเดนย้งอยู่ มุลเลอร์ก็ยง์อย่ กำล่งส่งขมก ห้ฅและกร๊อปก็ยงอยู่ เรา 

พักระสอบฟางวางเรียงเช่าเกียงล่น ขำพเจาร้สึกกระดากตำเองเวลาที 

มองคูพวกเหล่าน้ แฅ่ก็ไม่เห็นมีเหตผลเพียงพออะไร ขำพเจ่าเอาขนม 

ม*นเทศที่เหลือก‘บแยมออกมาเลี่ยง ขนมที่อย่ช่างนอก")ออกจะเบอน 
I I/ ^ \/) 51^ ^๘ VI 1 ด้ล่ I 2^ ต 0^ 

แต่ก็ย*,งพอกินไค้ ขำพเจ่าเก็บไว้กินเอง ส่วนทีอยู่ขางในยงสะธาค 

เรียบร่อย ขำพเจ่าให้กบกร๊อปและก*,ต 

กตเกยวพลางถามว่า “นี่แม่แกเบนคนทำหรือ” 

ขำพเจ่าพขำ 

“อร่อยอี” เขาว่า “กนไค้ลมรสก็ทายไค้ทีเกียว” 

นาหาขำพเจ่าเกือบจะไหล รู้สึกว่าบงกบเองไม่ได้ แต่อีกสำ 

หน่อยก็กงจะเรียบร่อย เพราะได้กลบมาอยู่กบคำและอำเบอร์ฅแลำ 

นี่แหละสำนำอ*นแท้'จริงของขำ,พเจ่าละ 

“แกม*นเกราะห็กี” คร๊อปกระซิบล่บขาพเจ่าก่อนจะนอนหล*บ 

“เขาว่ากนว่า เราจะถกส่งไปรบทางคานรุสเซีย” 

ไปรุสเซีย ที่น่นม*นเกือบจะไม่ต่องรบกนเลยก็ว่าได้ เสียงแนว 

รบกระหึ่มอย่ไกล ๆ ฝาผนี่งกวะท่อมของเรากระเทือน 

กำล่งมีการทำกวามสะอาดกไเพำใหญ่ เราถกเช่าแถวรบตรวจ 

ไม่ไค้หยด เสํ้อผาซึงฉีกขาดก็ให้เอาไปแลกเปลี่ยนเพื่อร*บของใหม่ 

ขำพเจ่า,ได้ริบเสอใหม่เอี่ยมหำ1เานึ่ง ส่วนกํฅนั้นหามเกยห้องไห้ร*บใหม่ 

ทง์สำรํบ มเสียงลือท,ว ") กนไปว่าสงครามจะเลิก แต่อีกข่าวหนึ่งด 

เหมือนจะพงขนมากกว่า คือว่าเราจะถูกส่งไปรบค้านรุสเซีย แต่นี่น 



•ไว๓ 

แหละ ถ*พะไปรสเชียแล*วจะต้องเอาเสํ้อใหม่ ‘ดุ ไปทำไมก*น แต่ใน 

ทสุดความจริงก็ไค้ร'วไหลออกมา พระเจ*าไกเซอร์จะเสด็จมาตรวจพล 

คํวยเหตุนํ้จึงต้องเฅรียมก่นเบ็่นการมโหฬาร 

ฅลอคเวลา ๘ ว*น ใคร ‘ดุ คงนึกว่าเราอยู่ในค่ายผึ่กห*ดชนต้น 

เพราะมีแต่การห*ดก*บการเอะอะอึกทึก ทกคนดูใจนอยไปหมด เรา 

ไม่ค่อยชอบการข*ด‘ดุถ"!ทำความสะอาดเหล่านึ และขึงการห*คเดิน 

สวนสนามต้วยขึงเบื่อใหญ่ สี่งเหล่านึกวนโทสะทหารเสียงขึงกว่าแนว 

รบอีก 

ในที่สุดเวลาสำก*ญก็มาถึง เราทำท่าฅรงทึบ พระเจาไกเซอร์ 

เสด็จมา พวกเราอยากเห็นกันน*กว่า พระพ*กตร์ท่านจะ เบนอย่างไร 

ท่านทรงพระดำเนินโหย่ง ๆ ผ่านหนำแถว และข*าพเจำรู้สึกแปลกใจ 

เท่าที่ไค้ดุตามพระฉายาล*กษณ์ ข*าพเจำคิดว่าพระองค์ท่านจะใหญ่โท 

ผึ่งผาย และอย่างนอยพระสรเสียงจะค*งราวก*บราชสีห์ ท่านทรงแจก 

ตราเหล็กแลวดร*สก*บกนโนนกนนึ กรนแลวเราก็สวนสนามผ่าน 

เมื่อเสร็จเรื่องก*นิแล่ว พวกเราสนทนาก*น จาเคนเอ่ยขนอย่าง 

พิศวงว่า “นี่เองน่าหรือผู้สูงสุด แล’วไม่ว่าใครพอเห็นเข*าก็ฅองยืนท่า 

ตรงเพั๊ยะช์นะ” เขาตรึกตรองต่อไป “เออ แลวจอมพลอินเดนบรกล่ะ 

มิตองยืนทำท่าตรงต่อหน่าพระราชานี่เหมือนก*น่ซี หือ” 

“แน่ละ” ค*ตตอบ 

จาเดนย*งไม่,จบ น*งคิดอยู่ส*กกร่แล*วก็ถามขํ้นอีก “แล*วพระราชา 

ธรรมดาก็ต้องยืนตรงต่อหนำพระมหาราชาธิราชต้วยหรือไหมล่ะ” 

พวกเราไม่มีใครแน่ใจว่ายงไงกันแน่ แต่เราไม่เชื่อว่าจะเบื่น 



เช่นนน เพราะทงสองพระองค์ก็ไค้รบความยกย่องอย่างสูงสุดอยู่แลว 

การยืนในท่าฅรงบางทีจะไม่ฅองกวดข'นก*นน*กกระม*ง 

“แกม*นช่างไปหาคำถามมาจากไหน” กดกล่าว “ขอสำกญ 

แกเองม'นดํองยืนท่าฅรงละเบนแลำกิน,” 

แต่จาเคนยำนึกขำอยู่ในใจไม่หาย ปล่อยให้ความคิดดำเนิน 

ทอยไปๆ “แค่นี่แน่ะ” เขากล่าวขน “กินนึกไม่ออกเชียวว่า พระราชา 

ธิราชก็ต่องมีความจำเบี่นไปเก็จอย่างเคียวกิบก*นไม่มีผิด” 

“อำยอย่างน1นน่ะ แกพน*นเอาอะไรกินก็ได้” 

“แกเห็นจะมีฅำหนอนอยู่ในม*!เสมองเสียแลำละจาเคน ไปเก็จ 

เสียเถิดไ!] หำแกจะไค้ใสขนหน่อยหนึ่ง จะไค้ไม่พูคเหมือนเด็ก 

อมมือ” 

จาเดนยอมลุกไปจริงๆ 

“แค่สีงที่กินอยากรู้น์กก็กือว่า” อ*ลเบอร์ฅกล่าว “ถำพระเจำ 

ไกเซอร์ริบส'ง'ว่าไม่เอาแล*ว การสงครามจะเกิดขํ้นหรือไม่” 

“กินรู้แน่ว่าท่านไม่อยากให้ม'นมืขนเลยแฅ่ดํนมา” ขำพเจำฅอบ 

“เอาเถิด ถำไม'พูดถึงท่านพระองค์เคียว ฅงค่างว่า กำ ๒๐ 

หรือ ๓0 องค์ หรือกนช่วยกินบอกว่าไม่เอาล่ะ” 

“กำงํ้นก็เห็นไม่มืขิริงน่ะชี” ชำพเจำเห็นคำย “แค่นี่ค่างก็เอา 

กินทงน*น” 

“แปลกจริงนะ เวลามานึกฅรองให้ดี” กร๊อปกส่าวฅ่อ “เรา 

มาอย่นี่ก็เพื่อบองกนปร“เกศบานเมืองของเรา ส่วนพวกฝร*งเศสเขาก็ 

มาอย่ทางโน่นเพือบองกนป'?“เกศบานเมืองของเขา ทีนีใกรจะเบน 

ผ้ถูกผูผิดกนแน่ ใ" 
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“ถูกคำยก*นที่ง์คู่กระม*ง’’ ข*าพเจำตอบโดยไม่สู้จะเชื่อน*ก 

“เอา เอาละอึทน” อ*ลเบอร์ฅกล่าวห่อไป และขำพเจำเห็นไค้ว่า 

เขาตงใจจะไล่ให้ขำพเจำจนมุม “พวกอาจารย์ของเรา พวกพระ พวก 

หน*’ง่สือพิมพ์ต่างก็'ว่ามีแห่เราเท่านี่นทีเบ็1นกนถก แล่วก็หว*งว่าเบ็1น 

เช่นนนจริง แห่อาจารย์ฝรํงเศส พระ และหน*งสือพิมพ์ฝร*งเศส เขา 

ก็ว่าเขาถูกต่างหาก แล่วจะว่าอย่างไรก*นเล่า ?” 

“ล่นก็ว่าไม่รู้หรือ” ขำพเจำตอบ “แต่ความผิดถูกม*นจะอยู่ 

ทางไหนก็ตามที ม*น่ก็มีการสงครามเกิดขํ้นแลว และทุกๆเดือนก็มี 

ประเทศอื่น ๆ เขามาสมทบอยู่เรื่อย ๆ” 

จาเคนกล*บมาแล่ว ท่าทางย’งฅึ่นเด*นอยู่ เขำผสมโรงคุยก*บเรา 

ท*นที ถามขนว่า “การสงครามนึ่ม*นตำฅนก*'นขั้นไค้อย่างไร” 

“โดยมากเพราะประเทศหนึ่งคูหมื่นอีกประเทศหนึ่งอย่างรน 

แรง” อ*ลเบอร์ฅฅอบ ทำทีเบนกนรู้มาก 

จาเคนแกล*'งทำเบนโง่ “ประเทศหรือ? ก่นไม่เขาใจ ภูเขาใน 

ประเทศเยรม’'นจะไปดหมื่นภูเขาในประเทศฝร'งเศสไค้ย*'งไง หรือ 

แม่นา หรือบ่1า หรือทุ่ง หรืออะไรก็เถอะ” 

“นี่แกโง่ถึงเพียงน8นเทียวหรือ หรือแกอยากจะโยก*นเล่น ?” 

กร๊อปบ่น “ก*'นไม่ไค้หมายกวามอย่างง1นเลย พูดเสียว่าพลเมืองชาติ 

หนึ่งดหมื่นพลเมืองอีกชาติหนึ่ง” 

“อา ล่างนก*'นไม่เห็นจะตองมีธุระเขามาเกี่ยวของอะไรก*'บเขา 

ที่นี่” จาเดนตอบ “ก*นเองไม่รู้สึกถูกดูหมื่นเลยนี่นะ” 

“นี่แน่ะ กนจะบอกให้” อ*'ลเบอรฅพูดอย่างฉุนจ*'ค “ล่น,ไม่ 

หมายกวา.มถึงย์า0คนเบ็1น ๆ อย่างแกหรอก” 
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“งนก่นเห็นจะฅโ)งกล้บบำนได้ท*นทีซีนะ” จาเดนพูคแลว 

พวกเราพาก่นหิวเราะก่นหมดทกคน 

“เสโ) เขาหมายถึงพลเมืองรวมก่นทุกกน ดือว่าร'ริ)ย*งไงล่ะ” 

มุลเลอร์ อธิบาย 

“ร*ริ} ร*ริเ” จาเดนคีดน้วอย่างดหมื่น “ตำรวจภูธร ตำรวจ 

พระนครบาล ภาษีอากรนํ่นน่ะหรือคือร*ริ)ของแก กำแกหมายกวามจะ 

พูดถึงของเหล่านละก็อ ขอบใจละ” 

“ถูกทีเคียว” ก*ฅ์พูค “อีฅอนนี่แกพูดถูก จาเคน ร*ริ)ก*บ์บำนเกิด 

เมืองนอนน8นม*นต่างก่นมาก” 

“แต่ถึงย*งง8นม*นก็ไปคิวยก*น” คร๊อปเถียง “กำ'ไม่มีร*ริ)แล่ว่ก็ 

ไม่มืบานเกิดเมืองนอน” 

“จริง แต่ขอให้แกตรองดูพวกเราเกือบ ๆ ทํ้งหมดเบ็๋นกนสาม*ญ 

และ,ในประเทศฝร'งเศสก็เหมือนก่น กนส่วนมากเบ็่นชาวนา กรรมกร 

หรือเสมียนช1ธเต่า แล้วละก่อคิวยเรื่องอะไรช่างเหล็กหรือช่างคิดเกือก 

ฝร*งเศสถึงอยากจะมาโจมดีเรา โ เปล่าท8งเรื่อง ม*นพวกที่ครองเมือง 

ต่างหาก ก*นเองก็ไม่เกยเห็นชาวฝรึ,งเกสส*กกนเดียวก่อนมาอยู่นี่ แล้ว 

ก็กงเหมือนก่น. สำหรบพวกฝรํ่งเกสเบ็๋นส่วนมากกงไม่เห็นเรา ไม่มี 

ใกรถามกวามเห็น เขาเหมือนก่บไม่มีใครถามความเห็นเราเหมือนก่น 

แหละ” 

“กำง8นี่การสงกรามนี่สำหรบอะไรก่นแน่” จาเคนถาม 

ค*ฅยกไหล่ “เห็นจะมีกนบางคนละกระมํงที่ไค้ประโยชน์จาก 

การสงกราม” 



๑*วณ์ 

“'ออ ก*นไม่ไค้อยู่ในจำพวกน1นกนหนึ่งละ” วาเดนพูด 

“ไม่ใช่แกหรือไม่ใช่ใครที่อยู่ที่น*นท*งนึ่นแหละ” 

“ง*นใครก้นล่ะ” จาเดนซค้าต่อ “ม*นก็ไม่เห็นจะเบนประโยชน์ 

กบพระเจ่าไกเซอร์เท่าไรนี่ ท่านก็มีทกลึงทุกอย่างที่ฅ*วท่านประสงค์ 

อยู่แล่ว” 

“ก้นไม่แน่ใจในขอน1นหรอก” ค*ฅเถียง “ในร*ชสม*ยของท่าน 

ย*งไม่เกยมีสงครามเลย และพระมหาราชาธิราชที่เขื่องเต็มที่แก้วเบน 

ท่องมีการสงครามเสมอ อย่างน์อขท่องกร*งหนึ่ง มิฉะน*นก็จะไม่มี 

ชื่อเสียงโด่งด*ง ไม่เชื่อแกไปเบี่ดสมุดดำราของโรงเรียนดูซี” 

“แก้วก็พวกนายพลเหมือนก้น” เดเฅริงช่วยส่งเสริม “ท่านจะมี 

ชื่อเสียงไค้ก็เพราะการสงคราม” 

“น*นยี่งเสียกว่าพระมหาราชาธิราชอีกนา” ก้ฅต่อ 

“ม*นท่องมีใครช่างหล*งฉาก ที่ไค้ประโยชน์จากการสงคราม 

เบนแน่นอน” เคเฅริงพูด 

“ก้นนึกว่าม*นกลาย ๆ กบโรคชนิดหนึ่งเสียแหละมาก” อ*ล 

เบอร์ฅกล่าว 

“ไม่มีใครกนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะที่อยากเบน แก้วพาก*นเบน 

เสียพกใหญ่ เราไม่ท่องการท่าสงคราม กนอื่น ๆ ก็พูดอย่างเคียวก้น 

แท่กระน*นกนเกือบครึ่งโลกพาก้นท่าสงกร'เมอยู่ดี” 

“แท่ว่าการโกหกก้นนี่ ช่างผายโน่นเขาทำก้นมากกว่าเรานะ” 

ขาพเจ่าพูด 

“ดแท่ในหน*งสือที่พวกเจ่าเชลยม'นพกมาซี บอกไค้หรือว่า 

พวกเรากินเด็กชาวเบลเยี่ยม อำยกนที่เขียนอย่างนี่ มนน่าจะไปแขวน 

กอดายเสียนค้เ เจ่าพวกนี่แหละเบ็1นท่วการละ” 
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มุลเลอร์ลกขนยืน “อย่างไรคี มาทำสงกรามเสียที,นี่ยงดีกว่า 

ไปทำนี่นในประเทศเยรื่มนนะ ลองมองคหลุมกระสนบนใหญ่ซี” 

“จริง” จาเคนเห็นคำย “แค่ถ้าไม่รบก่นเสีย'จะยี่งดีกว่า” 

เขารู้สึกภูมิใจฅำเอง ที่นบว่าไค้เสียงชนะพวกเราที่อาสาเขา 

มารบ ความเห็นของเขานบ'ว่าเบนความเห็นสามํญ่สาหร่บที่นี่ นานๆ 

ทีก็ได้พ้งอย่างนี่เสียที แค่กไม่มีใกรโฅ้แย่ง เพราะค่างคนต่างก็เขาใจ 

ก‘นอขู่แค่น8นเอง - ความคิดในเรื่องชาฅิประเทศของพลทหารนี่นแปล 

ออกไค้เท่านี่ว่า เขานี่องมาอยู่ที่นี่ แล่วก็หมคกนเพียงนี่นี่ ส่วนเรื่อง 

อื่น ๆ นี่นน'บที่งแค่เข็ามาเบ็่นทหารเบนตนไป เขาก็มองดูอย่างเฉพาะ 
*ะย เ^ 

ฅวเสยมากกวาอน 

นี่ลพอร์ตนอนลงบนหญ่าแลำบ่นอย่างเคือง ๆ ว่า “บ่,วยการ 

ไปพูคลึงอำยเรื่องบ่า ๆ อย่างนี่” 

“ม‘นจะไม่ทำอะไรแปลกไปเลย แน่นอนทีเดียว” คำเห็นคำย 

เบนวาสนาของพวกเรา เรานี่องส่งเสํ้อบ่าที่ได้ริบใหม่คืนไปจน 

เกือบหมดสั้น ริบเอาของเก่ามาตามเดิม ของดี ๆ เขาให้มาเฉพาะ 

สำหริบ่ริบเสด็จเท่านี่นเอง 

บ่:- บ่:- บ่:- 

แทนที่จะไปประเทศรุสเซีย เราคำเงกล่นไปแนวรบอีก ระหว่าง 

ทางเราผ่านบาแห่งหนึ่ง นี่นไม้หักสะบ8นกระจำกระจาย พนที่เหมือน 

นี่บถกไถ หลายแห่งเบนหลุมใหญ่ ๆ “ทีจะเบ่นบ่นขนาคใหญ่ยิงมา 

ที่นี่” ขาพเจำพคนี่บกต 

“บ่นสนามเพลาะ” เขาบอกแลำชํ้ให้ตูบนนี่นไม้ต้นหนึ่ง 
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ดามกึง มีศพกนฅายแขวนอยู่หลายกน กนหนึ่งดำส่อนจอนน*ง 

กร่อมอยู่บนง่ามกึงไม้ นอกจากหมวกเหล็กแล่'วไม่มีเสอผำเหลือติดฅำ 

อ*นทจริงมีอยู่กรึงกนเท่าน1น เหลือแด่ท่อนบน ขาไม่มี 

“นี่ม*'นยำไงก*'นแน่” ข่าพเจำถาม 

“ถูกยิงเสียหลดจากเสั้อน่ะซี” จาเดนฅอบ 

“แปลกจริง ๆ” ก*ห-พูด “เราไค้เห็นอย่างนึ่เบ็๋นสองกรงละนะ 

ล่าถูกลูกกระสุนบนสนามเพลาะเข่า เสอผามกจะขาดหายไปหมด แรง 

ระเบิดม*นถอดเอาไปกินเสียฉิบ” 

ข่าพเจำมองคูรอบๆ ออ อยู่นี่เอง ชนเครื่องแบบกระจ*คกระจาย 

เที่ยวห้อยอยู่ในที่ด่าง ๆ อีกแห่งหนึ่งมีเนี่อเบอนเลือดอย่ชนหนึ่ง คือ 

ขากนเมื่อกึนี่ ทางโน่นมีศพกล็งอยู่ มีกางเกงช8นในไปติดอยู่ขาเดียว 

ก*'บกอเสอยำติดอยู่ที่กอเท่าน1น มิฉะน8นก็ฅวล่อนจํอน เสอผาไปห้อย 

อย่บนฅํ'นไม้หมด แขนที่ง ๒ ฟ้างขาดเหมือนก*บิถูกกระชากออกไป 

ข่าพเจำไปพบเข่าข่างหนึ่งไกลออกไปฒั ๒๐ หลา อยู่ในกอไม้ 

คนนึ่นอนกวาหน่า' ฅรงใกล้บาดแผลที่แขน พนตินสีดำไป 

คำยเลือด ที่ฅรงหน่าใบไม้ถูกกวาดกระเด็นเหมือนกบว่ากนดายไค้คน 

อยู่พ*กใหญ่ 

“อายย*งงไม่สนุกเลยนึ่นะ กด” ฟ้าพเจำพูด 

“ชนกระสุนเข่าไปอยู่ในพุงก็ไม่สู้สนุกเหมือนก*นแหละ” เขา 

หอบพลางยกไหล่ 

“อย่าทำใจอ่อนไปเลย” จาเดนว่า 

เหตุการณ์เหล่านไค้บำเกิดขนไม่นานมาน'กเพราะเลือดยำสคอข่ 

แด่เนื่องจากกนที่เราเห็น ๆ อยู่ก็ทายก‘นหมดแล่ว เราจึงไม่เสียเวลา 
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คู่ท่อไป รีบไปบอกพลเปลเสียโคยเร็ว เพราะอ' นํที่จริงก็ไม่ใช่ธุระ 

ของเราที่จะไปแย่งเจ่าพวกพลเปลทำงานตามหนำที่ 

* * * 

กองลาดตระเวนจะตำงถูกส่งออกไปตรวจคูว่าแนวขำศึกเขำมา 

ถึงแก่ไทน ตงแต่ขำพเจ่าลาไปปานขำพเจ่าร้สึกมีกวามผูกพเนก'บพวก 

เพื่อนๆยี่งนำ เพราะฉะนั้นเลยอาสาไปในกองลาดตระเวนก*บเขาค'วย 

เราได้ตกลงวางแผนก*นไว้อ*'นหนึ่ง คือค่อย ๆ ย่องผ่านบาลวดหนาม 

แล้วแยกก้นออกกลาน'เปตรงหนำ ต่างกนต่างไป เมื่อไปได้สำกร่หนึ่ง 

ขำพเจ่าไปพบหลุมกระสุนบนใหญ่ตน ๆ อยู่แห่งหนึ่ง ก็กลานลงไป 

ในนั้น จากที่นั้นขำพเจ่ามองไปตรงหนำ 

บนกลกำลังยิงอยู่ แต่อย่างเบาบาง ถูกกระสุนกวาคไปมาท'ว 

ทุกทิศทุกทาง การยิงไม่สู้รุนแรงนำ แท่ก็เพียงพอที่'จะปงก*บให้เรา 

ตำงหมอบลงเสมอ 

พลเบนร่มชูชีพส่องแสงระเบิดขํ้น พื่นดินแลดูสงบเงียบภายใต้ 

แสงสว่าง กรนแส่วกวามมืคก็เช่ามากรอบงำอีก มืดยี่งก'ว่าแต่ก่อน 

ในสนามเพลาะมืผู้บอกก*บเราว่า ตรงหนำเรามีทหารแขกคำ พง 

ดไม่เช่าที เพราะพวกนึ่เห็นมันได้ยาก และม'นเก่งในการลาดตระเวน 

เสยควย แต่ก็เบ็๋นของที่แปลกที,ม*นโง่อย่างมากเหมือนก*น กร1งหนึ่ง 

กตก*บกร๊อปได้มีโอกาสยิงมันอายเสียแยะ เพราะเจ่าพวกนั้นอาราม 

ที่รำบหรี่ มันสูบก'นเรื่อย ขณะที่คลานไปๆ มาๆ ก*ตก'บอ*!ลเบอร์ต 

หมายเล้งที่แสงไฟบุหรี่ก็พอ 

ถูกระเบิดหรืออะไรมาดกลงใกล้ๆ ขำพเจ่า ขำพเจ่าไม่มันได้ 

ยินเสียงมันมา และตกใจเบนกำส่ง ไนขณะเคียวมันนั้นกวามกลัว 
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อย่างผืนไม่ไหวได้เขำมากรอบงำอย่เต็มที่ ขำพเจ่าอยู่ที่นี่กนเกียวแท้ๆ 

อยู่ในที่มืคไม่มีใกรจ ะช่วย บางท้น'ยน์ตาอีกสองขำงจะ ไค้,จองขำพเฑ้มา 

นานแลวกระม่ง จํองมาจากหลุมกระสนตรงหนำทางโน*น และลูก 

ระเบิดก็พรอมอยู่ที่'จะมาทำลายขำพเ-จำกระม*ง ขำพเจำพยายามจะระงบ 

สติอารมณ์ นี่ก็ไม่ใช่เบนกรงแรกที่ขำพเจำออกลาดตระเวน แล*วกไม่ 

ใช่กรํ้งนีเบ็นการผืาอ'นตรายมากกว่ากรํ้งก่อน แค่แน่ละเบนกรํ้ง์แรก 

ตงแค่ขำพเ'จำกล้บ'จากการลาไปบิ,'ณ และนอกจากน8น พนภูมิประเทศ 

ย*งแปลกตาขำพเจ*าอย่ 

ขำพเจำบอกตำเองว่าการตกใจเช่นนีไม่มีมูล ในความมืดมนน็ 

กงไม่มีใกรมาจ*องดูขำพเจำดอก มิฉะน8นลกระเบิดคงไม่ไร้ผลเช่นนี 

แต่เปล่าไม่มีประโยชน์ ความคิดชองขำพเจำหมูนเวียนอยู่ใน 

มีนสมองอย่างแสนยุ่ง ขำพเจำเห็นพวกรุสเซียซึ่งมีหนวดและที่ยืน 

เกาะอยู่ตามร8วลวดหนาม เห็นภาพโรงเตยมอนครึกกร้น เห็นโรงหน'ง 

ที่วาลองเซียน ควยอารามตื่นกระหนก ขำพเจำเห็นไปเองว่ามีปาก 

กระบอกบนสีเทา ซึ่งเผืาจํองหันตามขำพเจำอย่างเงียบ ๆ ไม่ว่าจะหัน 

หัวหนีไปทางไหน เหงื่อขำพเจำไหลท'วทกขุมขน 

ขำพเจำกงหมอบอย่ในหลมฅน ๆ อ*นนํนเอง มองดนาฬิกา 

เวลาพึ่งล่วงไปได้ ๒-๓ นาทีเท่านน หนำผากขำพเจำเบื่ยก ร่องตา 

ก็เบี1ยก มือส'น ขำพเจำหอบอย่างค่อยๆ ไม่มีอะไรเลยนอกจากความ 

กลำ กวามกลำอย่างของสฅค์ซึ่งไม่กล*าโผล'หำหรือคลานไปขำงหนำ 

ความพยายามของขำพเ'จำละลายไปประดุจก*อนนำแข็ง หายไป 

ในความประสงค์ที่จะนอนอยู่ ณ ที่นํ้น อวยวะเหมือนก*บลูกติดดำย 

การตรึง'ไว้กบพึ่นดิน ขำพเจำพยายามอีก อวยวะก็ไม่ยอมเกลื่อน 
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ขาพเชำกกตำลงก*บพื่นกิน ชำพเจาพยายามอีก จะไปขำงหนำก็ไม่ไหว 

เลยตกลงใจอย่ที่นํนเอง 

แต่ในท*น่ใคน*น ความคิดแล่นเชำส่ชํพเชำอีกกรึ่ง์หนึ่ง ความ 

คิคปนไปควยความอาย ความกระดากไจ และความรู้สึกปลอกภโ) 

ควยพร'อมก*น จึงชะเชํอตำชํ้นมานิดหน่อยเพื่อดูเหตุการณ์ 

น*ยิน์ตาร็อนระบมค่าที่ไปดูในที่มืค พลส่องแสงระเบิกขํ้น 

ขำพเจำหดตำลงอีก ขำพเจำต็องทำการต่อสู้ก*บตำเองอย่างรายแรง 

คือตองการจะออกจากหลุมนึ่น แท่กล*บิถอยเขำ'ไปหาม*นิอีก ขำพเจำ 

พูดก*บตำเองว่า “ เจาท่องไป ไปให้ไค้ เพื่อช่วยเพื่อนของเชำเอง 

ไม่ใช่ใครเขามาออกคำส*งบาๆดอก” แลำก็พูดอีกว่า “เบนไรไปนะ 

เจำตายไปก็กรงเดียวเท่านไแเหละ ” 

ท่งนึ่ ก็เบนผลของการที่ลาไปม่าน ขำพเจำติเตียนตำเองอย่าง 

มาก แฅ่ก็เอาชโ)ชนะตำเองไม่ไค้ รู้สึกว่าจะเบ็1นลม ค่อย ๆ พยงกำ 

ขนอย่างชำ ๆ เอาแขนเอํ้อมไปชำงหนำก่อน ให้แขนช่วยลากเอาตำ 

ตามไป ครนแส่วก็นอนนิ'งอยู่ตรงขอบหลุมน*น ครึ่งหนึ่งอย่ชำงนอก 

อีกครึ่งหนึ่งอยู่ชำงใน 

ท*นิใดน*นไค้ยินเสียง ชำพเชำท่องหกตำกล*บเสียงประหลาคนึ่ 

อาจไค้ยินถนก จะมีเสียงกระสุนบื1นท่งอยู่ล่นก็ตาม ชำพเชำพื่งเสียงนึ่ 

อยู่ฌํ้องหลำชำพเชำ เห็นจะพวกเราท่นเองเกินอยู่ในสนามเพลาะ 

ทีนึ่ชํเพเชำ'ได้ยินเสียงพูดกระซิบก*น ถาจะทายว่าก*ฅกำลำพูดก็เห็น 

จะไม่ผิด 

ท*,นใกนนความอบอุ่นแล่นมาสู่ท่วชำพเชำ เสียงเหล่านึ่ กำพูด 

ค่อย ๆ เรียก ๒-๓ กำ เสียงรี!ตีนในสนามเพลาะชำงหลำ ที่ง์นึ่ปลก 



๑ ๓) ๓ 

ซาพเจำ เรียกขำพเขำให้กล*บกืนมาจากความขำเหว' กวามกลวฅาย 

ซึ่งขำพเขำถกเบนทาสในท*นทีท*'นใด ขำพเขำร*กยี่งกว่าชีวิฅ เสียง 

เหล่าน้มีค่าสำหร*บขำพเจำยื่งเสียกว่าความอ่อนหวานของมารดา มี 

อำนาจมากเสียกว่าความกลำ มีอำนาจมากกว่าอะไรๆที่งหมด เพราะ 

เบนส์งที่ปลอบโยนใจไค้ ดีกว่าที่จะหาไหน เสียงของพวกสหายขำพเจำ 

น,นเอง 

ขำพเจำเลิกเบ็1นร่างทุเรศที่สนเทาแต่ผู้เดียวอยู่ในที่มืด ขำพเขำ 

เบนของเขาเสียแลว เขาก็เบนของขาพเขำ เราที่งหมดแบ่งกวามกลำ 

อ*นเดียวก*น แบ่งชีวิฅอย่างเดียวก'น เราใกล้,ชิดก*นย็่งเสียกว่าค่รํก 

ขำพเขำอาจผงหน้าผงกายไปในเสียงของเขา โอกำพูดที่ได้ช่วยขำพเขำ 

ให้รอด กำพูดที่อยู่ใกล้ขำพเขำเสมอไป 

* * * 

คิวยความระม*คระว*ง ขำ!เขำค่อยเคลื่อนคิวพนจากปากหลุม 

และค่อย ๆ คลานไปฅรงหนาคลานไปไค้ไกลหน่อย แต่ก็คิองจำ 

หนทาง คิองมองรอบ ๆ คิวแลำ สำเกฅทางยิงของบนต่าง ๆ เพื่อ 

จะไค้หาทางกลบได้ ขำพเขำจะไปคิดต่อก*!]กนอื่น ๆ 

ขำพเขำยำมีกวามกลำอยู่ แต่เบ็1นความกลำอย่างมีเหตผล เบ็1น 

ดำยความระวำคิวอย่างกวดขํนเสียมากกว่า คืนว*นน้มีลมพ*'ดแรง 

เงาคำ ๆ วูบ'วาบทางโน่นทางน ตามแต่การยิงจะทำแสงขํ้นทางใด 

แสงสว่างน้ทำให้มองเห็นสีงต่าง ๆ น้อยเกินไปและมากเกินไปเบน 

หลายกรง ขำพเขำจองมองไปตรงหน้า แต่ก็ไม่ได้เห็นอะไร ขำพเขำ 

เกลื่อนที่ไปขำงหน้า แล่วฌ็าลิ11หิน.หลำมาเบ็1น.วงก'ขำง ยำคิดต่อก*!] 



๑(^๔ 

กนอึ๋นไม่ไค้อยู่น,นเอง ยี่งใกล้สนามเพลาะของเราเข่า ใจก็ค่อยคีขน 

จำหลงทางเสียเดี๋ยวนึ่จะจํองนำว่าซวยเค็มที 

กวามกลำอย่างใหม่เข่ามากรอบงำข่าพเจำอีก อีท้นีเกิคจำ 

ทิศทางไม่ไค้ขั้นมาเสียแลว ข่าพเจำลงน,งเงียบ ๆ อยู่ในหลุมกระสุน 

บนใหญ่ พยายามจะระลึกว่าจดทื่อย่น้อยู่ฅรงไหนแน่ เคยมีหลายคน 

ที่กระโคดลงไปในสนามเพลาะคำยกวามดีใจ กร1นแลำจึงรู้สึกฅำว่า 

ลงสนามเพลาะผิด 

สำกร่หนึ่งภายหลำ ข่าพเจำเงี่ยหูพงอีก แค่ก็ยำเอาแน่อะไร 

ไม่ได้ หลุมกระสน!!นใหญ่มำฌีมากมาย และปนเปกำเจนไม่รู้ว่า 

อำเไหนเบ็๋นอำเไหน จนข่าพเจำบอกไม่ถูกว่าควรจะไปทางไหน 

บางทีจำพเจำจะมำแค่กลานขนานไปกบแนวรมกระมำ จำเช่นนึ่น 

ก็เห็นจะไม่มีที่สนสุดเสียแน่ละ จํองหมุนรอบ ๆ เบนวงกวางเสียอีก 

ครงหนึ่ง 

จำยพลฉิบหาย ดูมํนขั้นไม่รู้หยุดหย่อนจริง"] นะ สว่างอย่ไค้ราว 

ค1งชำโมง แลำใครจะกระดิกคำสำหน่อย ลูกกระสุนก็จํองหวือมา 

ทินที 

แค่ไม่มีทางที่จะทำอะไรอื่น จํองพยายามกจํบให้ไค้ 

ค่อย "I เคลื่อนคำไปอีก ลงคลานไปใกล้กำ!ดินเหมือนกำ]ปู 

2^ 2^ 

ขาพเจา 

มือไม้ฉีก 

เพราะถูก!นกระสุนบาด มำเคมราวกำมีดโกน เบ็1นหลายกรํ้งจำพเจำ 

คิดว่า พาเรี่มจะสว่างแลว แค่ก็อาจเบนเพราะนึกไปเองก็ไค้ กวาม 

จริงค่อยปรากฏแก่จำพเจํ บญหาจะเบ็1นจะฅายอยู่ที่จะคลานไปถูกทิค 



๑๓)(ข็เ 

เสียงกระสนบื1นใหญ่ระเบิดน,ดหนึ่ง แล่'วก็อีกสองน*คดามมาอีก 

กร1นแล่วก็เกิดยิงล่นใหญ่ เสียงบนกลล่งขน ทีนึ่ใม่ใช่อื่นละ ล่อง 

หมอบราบอยู่ล่บที่เท่ๅนึ่นเอง เห็นจะมีการเล่าฅีทุกทิศทุกทาง พลุพุ่ง 

ขนบนล่องพาไม่ร้ล่กหยุด 

ล่าพเล่านอนหดห่ออย่ในหลุมใหญ่ ขาแช่อยู่ในนาถึงแก่ล่อง 

พอการเล่าดีเรีมลงมือ ล่าพเล่าจะปล่อยล่วเองให้จมลงไปในนา เอา 

หล่าผงเล่าไปในโคลนให้นานที่สุดที่จะทนล่คใจไค้ ล่องแกล่งทำดาย 

ล่นใดล่น ไค้ยินการยิงก1นกางหยุดไป ล่าพเล่าจุ้มดำลงไป 

ในนา หมวกเหล็กเลื่อนไปอยู่ที,ล่ายทอย เหลือแด่ปากโผล่ล่นนา 

ขั้นมาสำหล่บหายใจเท่าล่น 

ล่าพเล่านอนนึ่ง เสียงอะไรต่ออะไรเคลื่อนที่ไปๆมาๆใกล้ 

เล่ามา เล่นประสาทล่าพเล่าดึงเครียดและชาเบ็่นถูกนาแข็ง เสียงกน 

ผ่านล่าพเล่าไป เห็นจะเบ็นึ่คลื่นการเล่าดีแนวแรก ล่าพเล่านึกถึงอย่ 

อย่างเดียวว่า ล่าใครกระโจนเล่ามาในหลุมเดียวฒัล่าพเล่านึ่ จะทำ 

อย่างไร ใ ล่าพเล่าล่กมีคพกออกมาอย่างรวดเร็ว กำไว้แน่น แล่ว 

ซกมือเล่าไปในโกลน ล่าใครขืนกระโดดเล่ามาในหลุมนึ่ ล่าพเล่า 

เบนเล่นงานแน่ ๆ นึ่เบ็'นกวามคิดของล่าพเล่า เบี่นเอาล่นล่นที 

จะล่องแทงคอหอยให้ทะลุ จะไค้ไม่เรียกให้ใครช่วย เบนวิธีเดียว 

เท่านึ่น กนนึ่นก็กงกำล่งตกใจอย่างเดียวล่บล่พเล่า เมื่อกวามกล่ว 

มากรอบงำอยู่ล่วยล่นท*งํ้กู่เช่นนึ่ ล่าพเล่าจะล่องพรอมก่อน 

บนใหญ่ของเราเรี่มยิง ลุกกระสุนมาดกล่าง ๆ ล่าพเล่า ทำให้ 

ล่าพเล่าเกืองเบนที่สุด แล่วล่นล่งจะล่องมาลุกยิงล่วยกระสุนของพวก 



๑๓)๖ 

เราเองควยหรือ ข่าพเจาค่าและก*คพนอย่ในโกลนดำยกวามแกนอย่าง 

ไม่มีทเปรียบ แค่ลงทำยก็ไค้แค่บ่นแล ะภาวนา 

เสียงกระสุนระเบิดก*องอย่ในห ถ*าพวกเราเขาตีโฅ้ตอบ ขาพเจา 

ก็เห็นจะไค้รอคฅาย เอาหำกดลงไปก*บคิน พงเสียงระเบิดเหมือนก*บ 

การระเบิดหิน กร5นแลำผงกหำชนมาพงเสียงข่างบนบ่าง 

เสียงบนกลคง ขำพเจารู้ว่าบ่าลวดหนามของเราแข็งแรงและ 

ยงไม่ได้ถูกทำลาย บางส่วนเขาปล่อยกระแสไฟพ้าไว้อย่างแรง เสียง 

บ่นเล็กดงหน*กขน ข่าศึกรุกเขำมาไม่ไค้ ต*องถอยกล*บ 

ข่าพเจ*าหดตำลงอีก ตำงอ เหน็ดเหนื่อยเสียเบ็1นที่สุด ไค้ยิน 

เสียงทุบตีเสียงคลานเสียงโลหะกระทบกน และระหว่างเสียงเหล่าน8น 

ยำมีเสียงกนร*องอยู่เสียงเดียว ข่าศึกถูกกวาดคำยกระสนบ่น การเข่าตี 

ไม่เบนผล 

* * * 

การเข่าตีของข่าศึกออกจะเบาบางลงบ่างแลำ เสียงผตีนผ่าน 

ข่าพเจาไปโดยเร็ว กร8งแรกก็ถูกตีกลไ]ไปแลำ ยำจะมีมาอีก เสียง 

บ่นกลสน*นติดต่อกนไปเรื่อย พอดีก*บที่ข่าพเข่าจะพลิกตำ อะไรหน*ก'ทุ 

อย่างหนึ่งเซมา ร่าง ๆ หนึ่งล่มลงมาท*บขำพเจำที่ในหลม ลื่นลงไป 

นอนขวางอยู่ตรงหนำ 

ข่าพเจ*าไม่นึกถึงอะไรหมด ไม่ตกลงใจอย่างไร แค่แทงเอา 

แทงเอาอย่างกนบ่า รู้สึกว่าร่างนึ่นช*กดํ้นช*กงอ แลำอ่อนเบ่ยกไป 

ในที่สดล*มท*บ เวลาที่ข่าพเจารู้สึกตำ มือเหนียวและเย้ยก 

ร่างน1นสะอึก พงดุกล่าย ๆ เสียงววรอง ทุกกราวที่ม*นสบลม 

หายใจเข่า เสียงม*นคำราวก*บเสียงพา แค่ทำนีเพราะใจขำพเจำเต*นแรง 



๙ 

(2) ๓) ๓) 

กิคอยากจะอคปากมันเสีย แทงม*นเสียอีกจะได้นิ,งเสียที ขืนร่องไป 

ใครได้ยินเขำก็จะจ*บข่าพเจำไค้ ในที่สคขำพเจำบำค’บสฅิได้ แต่กลบ 

รู้สึกเพลียจนกระทงยกมือไม่ขืน 

ขาพเจาเลยกลานหนึไปเสียไกลสดมุมอีกทางหนืงในหลุมนน 

น์ยน์ดาจองมองดูม*น มือก็กำมืดพร่อมอยู่ กำมันขืนกระดิก ก็จะไค้ 

โจนเข่าใส่มันอีก เห็นจะไม่กระดิกเสียแลำ พงเสียงสะอึกฑ็รู้ได้ 

ข่าพเจาเห็นม*น,ไม่ส้ถนัดนัก มืกวามประสงค์อยู่อย่างเคียว คือ 

อยากจะหนีไปเสียให้พน กำไม่รีบไปเสียประเดี๋ยวก็สว่าง แต่เวลานี 

ย*งขากไม่ใช่เล่นอยู่แล็ว พอขำพเจำลองชะเงำตำขืนก็เห็นได้ท*นทีว่า 

ไม่ไหว ยำไปไม่ไค้ บื1นกลกราดมาดามพั้นดินออกทํว กว่าข่าพเจา 

จะกระโดดไปได้ก็กงจะโดนเข่าหลายร ขำพเจำลองถอดหมวกเหล็ก 

แลำยื่นออกไป เพึ่อจะดูว่ากระสน'วิถีสงส*!กเพียง,ใด กระสุนนัดหนึ่ง 

บดหมวกไปจากมือ บีนกลขิงกราดดำมาก ข่าพเจำอยู่ห่างจากแนว 

ขำศึกไม่มากพอ กำขืนลุกขืนอาจถูกพวกแม่นบื1นขิงเอาก็ไค้ 

แสงสว่างมีมากขืน ขำพเจำร่อนใจกอยว่าเมื่อไรพวกเราถึงจะ 

เข่าตี ฟ้อนึ่วมือขำพเจำซีดขาวอารามที่บีบมันแรง ขณะที่กอยให้การ 

ยิงเบาบางลง พวกเราจะได้รุกมาได้ นาทีก่อยๆผ่านไป ขำพเจำไม่ 

กลำมองดูร่างที่อยู่ในหลุมอีก พยายามมองขำมเลยไปเสีย แกํว์ก็กอย 

กอยเสียงกระสุนบีนคำหวิว ๆ ประหนึ่งว่าเบ็๋นตาข่ายทำดำยโลหะ ซึ่ง 

ไม่ร้’จกหยุดเสียเลย ไม่รู้จำหยุด 

ขำพเจำมองดูมือตำเอง เห็นเบอนเลือดก็รู้สึกกลื่นไส้ตีองเอาดิน 

มาถู ทีนึ่มือเ!เอนโกลนแต่ไม่แลเห็นเลือดแกํวฺ 



©ณ์ต่ 

เพื่อนเห็นจะคิก'ว่าขำพเจิาฅายเสียแล้ว 

การยิงมไค้ลคน์อยลงเลย ต่างก็รนแรงคิวขกนทงํ้สองผาย พวก 

* * * 

เวลาเล้าฅร่ขมุกขมำเสียงสะอึกยำคงดำอย่ ขำพเด้าอุคหูเสีย แต่ 

ประเดี๋ยวก็ล้องเอามือออก เพราะมิฉะนึ่นเสียงอื่นก็พอจะพลอยไม่ได้ 

ยน 

ร่างที่อย่ฅรงหนำขำพเจาเกลือนไหว ล้าพเล้าสยะแสยงและมอง 

ไปคูควยไม่ได้ตงใจ กรในเลำนำนึ่ฅาก็เลยล้องเอาจริง ๆ ร่างน8น ลือ 

คนมีหนวดแหลมนอนอยู่ หำฅกไปขำงหนึ่ง แขนขำงหนึ่งง อไปครึ่งๆ 

หำหนุนอยู่บนนํน อีกมือหนึ่งอยู่ที่หนำอก หนำอกเ!]อนเลือด 

มันดายแล้วละ ล้าพเล้าพูดก*บล้วเอง มันล้องดาย ไม่รู้สึกอะไร 

หมดแล้ว ที่เห็นอยู่นนลือศพ แต่ที่'ไหนไค้หำพยายามจะผงกขน เสียง 

สะอึกคำมากขนๆ แล้วหำก็พํบลงไปบนแขนอีก คนล้างน้ยำไม่ดาย 

จวนแล้วก็จริงแต่ยำไม่ดาย ล้าพเล้าลากร่างดำเองเล้าไปหา แล้วนึก 

ลำเลใจค่อย ๆ คลานเล้าไปอีกหน่อยหนึ่ง แล้วหยดกอย แล้วเลื่อน 

ไปอีก ๓ หลา คูช่างไกลเสียจริงๆทางลำบากมากไกลถึง ๓ หลา 

ในที่สุดเล้าไปถึงดำ 

ทนใคนึ่น น*'ย'นดาเล้ากนนึ่นก็ลืมขน ม*นเห็นจะไค้ยินล้าพเล้า 

มันจองคูอย่างเต็มไปล้วยกวามกลำ ร่างของมันอยู่ก*บที่ก็จริง แต่ใน 

ดวงตานนมีความประสงค์ว่าจะหนี แสดงออกมาชดเจน จนช,วขณะ 

หนึ่งล้าพเล้าคิดว่า อำนาจความประสงกนึจะสามารถพาเอาร่างไปไค้ 

พาเอาไปฅํ้งล้อยฅ1งพํนํไมล์ ร่างของมันอยู่นึ่งแน่ ไม่เกลื่อนไหว ไม่มี 

เสียง เสียงสะอึกก็หยุดไปแล้ว แต่ควงดายำล้อง ยํงฅะโกน ชีวิต 



๑ ๓) สิ่ 

ทงหมดได้มารวมก*นอย่ในควงตา สำหร*บพยายามที่จะหนี มารวม 

ก'นหมกควยความกล*วคาย กลำขำพเจำ 

ขาขำพเจำอ่อนลง ขำพเจำลคคำลงเอาขอศอกเทำไว้ “เปล่าน่ะ 

เปล่า” ขำพเจำค่อย‘ๆกระซิบ 

ดวงฅาฅามมองจํองขำพเจำ จนขำพเจำไม่มีแรงจะเกลื่อนที่ 

กร5นแล้วมือของเขาก็เลื่อนไปจากหนำอก เลื่อนไปนิดเคียว 

เลื่อนไป๒-๓น็วเท่านน แค่เท่านก็พอจะทำให้'น*ยน์ฅาเขาหมคอำนาจ 

ลง ขำพเจำชะโงกคำไปขำงหนำ ส*นศีรษะแลวค่อยกระซิบว่า “เปล่า 

ไม่ทำไมดอก” พลางยกมือขั้นขำงหนึ่ง ล้องแสดงให้เขาเห็นว่าขำพเจำ 

ตงใจจะช่วยเขา เอามือไปลูบหนำผากให้ 

พอมือเขำไปใกล้น์ยน์ฅาก็หล*บ อำนาจก็หมดไป กรนแล้ว 

หล*งฅาก็บี่ดลง กวามฅกใจค่อยคลายไปแล้ว ขำพเจำเบี่ดกอเสอให้เขา 

จ*ดวางหำให้พิงอย่างเรียบล้อย ปากเขาอำอยู่ครึ่ง ๆ กงอยากจะพด 

ริมผื่ปากแล้งผาก กระคิกนาของขำพเจำก็ไม่ได้เอามาล้วย แต่นาข'น"! 

ยำมีอยู่ล้นหลุม .ขำพเจำค่อย"]ไต่ลงไปเอาล้าเช็คหนำกลี่ออกแล้วจุ้ม 

ลงไปในนา ค่อยๆยกขั้นมา นาสีเหลืองๆก็ไหลลงส่มือขำพเจำ 

กรองคำยล้าเสร็จในดำ เขาดื่ม ขำพเจำเอามาอีก กรนแล้วขำพเจำ 

ปลดดมเสอให้เขาเพื่อจะได้ดกแต่งแผลให้ล้าพอจะทำได้ อย่างไร 

ก็ดามขำขเจำล้องทำเช่นนีน ล้าขำศึกจ*บขำพเจำได้แลเห็นขำพเจำ 

กำลำช่วยพวกเขาเช่นนึ่ เขาจะได้ไม่ยิงเสีย กนเจ็บพยายามข'คขืนแต่ 

มือไม่มีแรง เสอเชดไปคิดแน่นดึงไม่ออก ลูกกระดุมอย่ขำงหลำ 

ขำพเจำล้องล้ดออก 



\ 

ข้าพเจำมองหามีด พอข้าพเข้าลงมือข้ดเสอเชฅนี่ย่นี่ฅาก็เบิด 

ขํ้นอีก กวามกลำก็ปรากฏข้นอีกเช่นเค็ม ข้าพเข้าต้องกคหนำตา 

แลำค่อยกระซิบว่า “ก่นจะช่วยนะเพื่อน” พูดซาก'านี่หลายกรงจะให้ 

เขาเข้าใจ 

บาคแผลมีอยู่ ๓ แห่ง เครื่องแก่งแผลประจำฅำข้าพเจำใช้บิด 

ไค้ท'า แต่เลือดยำไหลอข่ใต้นน ข้าพเข้ากดลงไป เขากราง 

ข้าพเข้าทำได้เท่านเอง ทีนั้ฅองกอย - กอยไปใหม่ 

โอ ชำโมงเหล่าน.คนเจ็บสะอึกอีกแลว แหมกนเราน 

กว่าจะกายช*งข้าเสียจริง,'')หนอ ในที่นี่ข้าพเข้ารู้แน่'ว่าเขาไม่รอด เค็ม 

ทีข้าพเข้านึกว่าเขาจะไม่กาย แค่ดงแต่เวลาเที่ยงมานี่เห็นว่าหมดหข้ง 

เสียแลำ โอ ข้าข้าพเข้าไม่ได้ทำบื1นพกหายเสียขณะที่คลานไปคลานมา 

ข้าพเข้าเห็นจะยิงเขาเสียแลำ แค่จะให้แทงอีกนี่นไม่ไหว 

เวลาประมาณเที่ยงข้น ข้าพเข้าจวนจะเบ็1นบ่ารู้สึกหิวอย่างสุด 

กำลำ แทบจะข้องไห้สำหร*บขอของกิน ข้าพเข้าค่อส้ก*บกวามหิว 

ไม่ไหว เบนหลายกรำติองลงไปค*กนามาให้กนเจ็บแลำฅ*กกินเองดำย 

นี่เบ็๋นคนๆ แรกที่ข้พเข้าประหารเสียคำยมือข้าพเข้าเอง ซึ่ง 

ข้าพเข้ามองเห็นอยู่ใกล้ ๆ เขาฅายคำขอาการกระทำของข้าพเข้า ก*ค 

และคร๊อปก*บมลเลอร์เขาเกยก*นมาแลว เพราะการพรรค์นี่ม*ก'จะมี 

บ่อย ฯ โดยมากในการต่อสู้คำก่อคำ 

แค่ทกครํ้งที่เขาสะอึกทำให้ขาพเจาปวดห์วใจ กนที่กำลำจะคาย 

นี่มีเวลาฌ็,นอาวุธ ประดุจมีดพกข้น■ไม่สามารถจะแลเห็นได้ รื่าแทง 

ข่าพเข้าและกวามคิดของข้าพเข้าเอง!'บนอาวุธของเขา 
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ข่าพเข่าระยอมสละไม่นอยทีเดียว ถ้าเขายงกงมีชีวิตอยู่ต่อไป 

การที่ถ้องมานอนคนอนพงเขาตายนํ้และร้ายนก 

ในเวลาบ่ายประมาณ ๑๕ นาฬิกา เขาก็สนใจ 

ข่าพเถ้าหายใจไค้ทํ่วทองอีกกรงหนึ่งแต่กไม่ได้นานเท่าใดนก 

อีกส*กกร่กวามเงียบสง*คถ้บร้ายไปขึงเสียกว่าเสียงกราง ข่าพเถ้าอยาก 

มีเสียงสะอึกขั้นอีกเสียแถ้ว-เสียงสะอึกเสียงสูดลมซึ่งบางกร1งก็แรง 

บางกรงก็พา 

สี่งซึ่งข่าพ.ข่าทำนึ่ช่างบ่าจริงๆ แต่ข่าพเถ้าถ้องทำอะไรส*กอย่าง 

หนึ่ง จึงยกศพขั้นวางให้เรียบร้อย ให้นอนอย่างสบายซึ่งอ''นที่จริงศพ 

ก็ไม่ร้สึกอะไรแล*ว ข่าพเข่าบี่คฅาให้น*'ขน์ฅาสีนาฅาล ผมของเขาสีกำ 

และหยิกน้อย ๆ ที่ทางข่าง 

ปากหนาและน'มอยู่ใต้หนวก จมกโกงนิดหน่อย ผิวหน้าสีค่อน 

ข่างนาฅาล เดี๋ยวนึ่ไม่ขีดเหมือนเมื่อก่อน เหมือนเมื่อย*'งมีชีวิฅอย่ 

ช'วขณะหนึ่งควงหนำVๆราวกบกนเบน ๆ แต่กร8นแล'วก็กล*บกลายใน 

ท'นทีทํนิใด เบื่นหไห้เคนตาย ซึ่งข่เพเข่าเคยเห็นอยู่บ่อยๆ หน้าแปลก 

มากแต่เหมือนถ้นิทุกกน 

ไม่ถ้องสงส*'ยว่า เมียเขาย*งกงกิคถึงเขาอยู่ หล่อนไม่ร้ว่าไต้บ'งเกิด 

อะไรขั้น หน้าฅาเขาก็บอกว่าเขาเบนกนเขียนหน*'งสือถึงหล่อนบ่อยๆ 

หล่อนย*งกงจะได้รบรดหมายจากเขาพรุ่งนึ่ หรืออีกส*ปคาห์หนึ่ง หรือ 

บางทีจคหมายทีพล*ก์ทางอาจไปถึงอีกตงเดือนหถ้งจากเวลานึ่ก็ไค้ 

หล่อนก็จะอ่าน และในจดหมายน้นก็คือเขาผู้นีแหละ ระพ่นผ้พดก*บ 

หล่อน 
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อาการขำพเล่าดหน์กขํ้นทกที ไม่สามารถจะระงบจิฅมิให้พุงซ่าน 

ไค้เสียแล่ว “เออหนำตาภรรยาเขาจะเบีนอย่างไรหนอ ไ จะกลายๆ 

กบแม่ผมสีนี่าตาลทื่อย่ทางผืงโนํนของกลองกระม่ง ใ เจาหล่อนจะฅก 

เบ็,นของขำพเล่าหรือไม่หนอ บาง'ทีด้วยการกระทำของขำพเล่าคร*งีนี่ 

หล่อนจะตองมาเบนของขำพเล่าเสียแล่ว ขำพเล่าอยากไค้กนเฅอเร็ก 

มาอยู่ที่นี่ควย อา ล่ามารดาขำพเล่าไค้เห็นขำพเล่าเวลานํ-พิโธ่ พิโธ่ 

กนตายนี่อาจมีชีวิตยืนขาวไปไค้อีกตง ๓0 บ ล่าขำพเล่าจำทางกล่บ 

สนามเพลาะไค้แม่นยำกว่านี่ อา ล่าเขาวิงเยองทางซายมากขนอีก 

สำ ๒ หลา บานนี่เขาคงได้ไปนงอยู่ในสนามเพลาะทางผายโนํนํ และ 

เขียนจดทายไปถึงเมียได้ใหม่อีกแล*ว” 

แต่ขำพเล่าตองไม่นึกไปในทางนี่ เพราะนี่แหละเบนโชคชะตา 

ของพวกเราทุกกน ล่าขาเกมเมอริชไปอยู่ทางขวาไกลไปอีกสำ ๖ นี่ว 

ล่าเชีย์เวลฅสกัมลงไปมากขํ้นอีกสำ ๓ นี่ว... 

* * * 

เสียงเงียบสงด ขำพเล่าต่องพูดเพราะรู้สึกว่าจำเบ็น 

พดก'บศพ พูดว่า “เพื่อนเอ๋ยล่นไม่อยากจะฆ่าแกเลยทีเคียว 

กระโดดลงมาในหลุมนี่อีกสำกรง ล่นจะไม่ทำอะไรแกเลย 

จึงหนไป 

ล่าแก 

ท1งนี่ล่า 

แกร้จำมีกวามกิดอย่างกน แต่นึก่อนนีแกเบนแต่เพียงภาพธ้นหนึ่ง 

เท่านี่นเอง เบนแต่ภาพทีอยู่ในสมองของกน และซึงเรียกรองให้กัน 

ทำเช่นนี่น เพราะเบนทางเดียวที!.หมาะ ล่นแทงอ่ายภาพนี่นต่างหาก 

แต่เดี๋ยวนี่นี่บีนกรงแรกซึงเห็นแก!.บ็นคน ๆ เหมือนอย่างกไ]ตำกันเอง 

กันเคยนึกถึงแต่ลูกระ!■บิกร1องนก ดาบปลายบนและบีนของแก แต่มา 
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บ*คนก่นเห็นเมียแก เห็นหนำแกเห็นว่าจะเบ็1นมิตรกินไค้ ขอโทษ 

เถอะนะเพื่อนเอ๋ย เราทกกนมองเห็นกวามจริงเอาเมื่อสายเสียแลว 

ทำไมเขาไม่บอกเราเสียก่อนนะว่า แกก็เบ็1นมนุษย์ที่น่าสงสารอย่าง 

เคียวก*บเรา และมารคาของแกก็มีความวิตกทกข์รอนอย่างเคียวกบ 

มารคาของเรา และเราต่างก็มีกวามกลำตายเช่นเคียวกิน มีอาการฅาย 

อาการชักเช่นเคียวกิน ขอโทษเถอะเพื่อนเอ๋ย แกจะมาเบนขำศืกชับ 

กินไค้อย่างไร ถำเราต่างก็ที่งบื1นเสีย ที่งเกรี่องแบบเสีย แกก็อาจมา 

เบนพี่นำงของชันไค้อย่างเคียวกบกตหรือชัลเบอร์ด เอาเถิด ทอนชีวิต 

ชันลงไปเสีย๒๐บี1 แต่ขอให้แก1พี่นขั้นเถิด ขิ'งกว่าน1นอีกก็ใด้ ชีวิต 

ก*นเหลืออยู่ก็'ไม่รู้'จะเอาไปทำอะไรเสียแล่ว” 

แนวรบเงียบสง'ด นอกจากเสียงบึ1นเล็กประปราย กระสนมาตก 

ทวิไปๆ ไม่ไค้มาตกตามบุญตามกรรม แต่คนมุ่งหมายขิงมาจากทุกทิศ 

ทกทาง ขำพเจ่าลุกขั้นไม่ไค้ 

“กนจะเขียนไปถึงเมียแก ” ขำพเจำพคชับศพอย่างรวดเร็ว 

“ชันจะเขียนไป หล่อนตองไค้ข่าวจากชัน ชันจะเล่าไปให้หล่อนพ้ง 

ทกอย่างที่ชันไค้บอกแก หล่อนจะไม่ชัองเบ็๋นทุกข์ ชันจะช่วยหล่อน 

จะช่วยครอบกรำชองแก ลกของแกดำย —” 

เสํ้อเขาเบิ1คอยู่ พอจะหาสมุดไค้ง่าย แต่ชัาพเจำขำชังเลใจที่จะ 

เบิ1ดออกดู ในน5นมีซึ่อเขา ชัาชัาพเจำไม่รู้ชื่อเขาเสียเลยบางทีจะลืมเขา 

ไค้ง่ายกว่ากระมำ นา'น ๆ เข่าเวลาก็จะช่วยลบภาพอันน่เสีย-ถ,าร้'ชื่อ 

ไป ชันจะเหมือนตะปูซึ่งคอยตอกเขำไปในตำขำพเจำ และจะไม่มีชัน 

หลดออกมาเสียเลย ชื่อของเขาอาจมีอำนาจเตือนขำพเจำในเรื่องน่อย่ 

เสมอๆ ภาพน้จะกชับมาอฺกฺ และจะมายืนขวางหนำอย่เรื่อยๆ 
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ไม่ดกลงปลงใจว่าจะทำประการใด ขำพเจาหยิบสมุดพกขนมา 

ถือไว้ พ่นเลื่อนหลดลงไปจากมือลงไปกางอย่ รูปและจคหมาย ๒-๓ 

แผ่นร่วงหล่น ขำพเจาลงเก็บจะรวบรวมใส่ไว้ที่เดิม แก่คิวยกวาม 

เหน็ดเหนือย คิวยกวามล้งเลใจและคิวยกวามหิวโหย พ่ยอ่นฅราย 

ช่วโมงเหล่านึ่ที่ผ่านไปโดยอย่ก‘บศพ สี่งเหล่าน็ได้ทำให้ขำพเจา 

บั้นบ่!วนนึกอยากให้พ่นไปเสียเร็ว อยากให้กวามทรมานพ่นแรงขนอีก 

แคิวจะไค้หายไป ประดจกนที่เจ็บมืออย่างเหลือที่จะทนทาน เอามือ 

ที่เจ็บนไเโขกเขากบพ่นไม้โดยไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นฉะนน 

มีรปผ้หญิงคนหนึ่งอย่ ๒-๓ รป และรปเด็กหญิงกนหนึ่งเบั้นรูป 

ถ่ายเล่น ๆ มีกำแพงไม้เลอยเบั้นฉากหพ่ง นอกจากนี่นก็มืจดหมาย 

ขำพเจ่าคลี่ออกคูและพยายามจะอ่าน แด่โดยมากไม่เขำ'ใจ ลายมือ 

อ่านยากคิวย แล*ว์ขำพเจ่ารู้ภาษาฝร่งเศสน้อยเค็มที แก่กำที่ขำพเจ่า 

แปลไค้ทุก ๆ คำ เหมือนก*บว่าขำพเจ่าถกแทงที่หน้าอกทุก ๆ กร,ง 

พ่นสมองขาขเจาถกทำงานมากเกินไปเสียแลว ขาพเจาร้สึกเสีย 

แล*,วว่า ขำพเพ่าจะไม่กพ่ามีจดหมายไปถึงพวกเหล่านึ่พ่งที่ไค้ก่งใจไว้ 

เดิมเลข ทำไม่ได้จริงๆ ขำพเจ่ามองคูรูปอีกกรงหนึ่ง ไม่ใช่กนรารวย 

เบั้นแน่ ๆ ขำพเจ่าอาจส่งเงินเบนจำนวนมาก ๆ ไปได้ โดยไม่แสดง 

นามก็พ่งพอจะทำไค้ ท1งนึ่ ถ*,าขำพเจ่าสามารถหาเงินไค้ในกาลภายหนำ 

ขำพเจ*,เหกลงใจเช่นนี่น อย่างนอยก็เบั้นเกรื่องยึดเหนี่ยวไว้อย่างหนึ่ง 

คนตายกนนึ่พ่องเขำเกี่ยวอยู่ก*!-Iชีวิ'ด,ของขำ'พเจ่า เพราะฉะนี่นขำพเจ่า 

จะพ่องส*,ญญาทกอย่าง ทำทุกอย่างเพ่อเบั้นการช่วยพ่วพ่าพเพ่าเอง 

รูเาพเพ่เจะขอสาบานอย่างหลบดาว่า ชุาพเจฺาฅงใจว่าจะมีชีว้ดอย่ก็ 



๑^ 

สำหรบเขา สํๅหรบกรอบครำของเขา ขำพเจาออนวอนขอโทษเขา 

เสียจนปากเบยก และมีหว่งอยู่ภายในใจว่าจะซอความผิดของต้วไห้ 

โดยวิธีน้ จะไค้รอดพํนไปจากหลุมนี่ไค้ เบนกลอุบายอย่างฅืน ๆ 

ชนิดหนึง สำขำพเจ้ารอดออกไปไค้ ขำพ'เจาจะได้พยายามทำฅาม 

ที่พูดไว้ ขำพเจาพี่คสมดพกและค่อยๆอ่านชาๆ เจรารีด ดุว่ล ช่าง 

เรียงพิมพ์ 

เอาดินสอของคนดายออกมาเขียนตำบลที่อย่ไว้บนซองแผ่นหนง 

ของอื่นจ'!เย*คเขำกระเปาผู้ตายดามเดิม 

ขำพเจาไค้ฆ่าช่างเรียงพิมพ์ เจรารีด คว่ลเสียแล่ว ขำพเจ้าต้อง 

เบนช่างเรียงพิมพ์ ขำพเจ้านึกอย่ในใจ เบ็1นช่างเรียงพิมพ์ — 

ในดอนบ่ายขำพเจ้าค่อยสงบอารมณ์ไค้ดีขํ้น ความกลำของขำพ- 

เจ้าไม่มีเหดุผล ชื่อของกนดายไม่รบกวนขำพเจ้าอีกเลข ความบาไห้ 

ผ่านไปแลว “เพื่อนเอ๋ย” ขำพเจ้าพูดก*บศพ แด่พูดอย่างไม่ฅี่นเดน 

“ว*นน็ถึงหาแก พรุ่งน้อาจเบนดาต้น แด่สำต้นไค้รอดไปนา เพื่อนเอย 

ต้นจะต่อสู้ก*บภ*ยอ*นนี่ ภ*ย่ที่ให้ทำลายเราเสียที่ง ๒ คน จากแกมีนไห้ 

แย่งเอาชีวิตไป ’ จากต้นเล่าก็ชีวิตเหมือนต้น ต้นขอส*ญญาต้บแก 

เพื่อนเอ๋ย สี่งเหล่านี่จะไม่มีขํ้นอีกในกาลภายหนา” 

ดะว่นเรีมจะยอแสง ขำ,พเจ้ารู้สึกต้วยความเหนื่อยและความหิว 

ว'น-วานนั้เหมือนกบ่อยู่ในหมอกสำหรบขำพเจ้า และ'จนเดี๋ยวนั้ก็ย*งไม่ 

มืหว่งที่จะไปพ์นจากที่นี่ไห้ ขำพเจ้านํงซึมและทีแรกไม่รู้สึกว่าเบึน 

เวลาเย็นลงมากแลว จนถึงเวลาโพล้เพล้ คมีนผ่านเร็วขนอีก 

ชํ่วิโมงเดียวก็'จะมืด สำเบนฤดรอนอีกดง ๓ ซิวโมง แด่นี่เหลืออีก 
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ช'วโมงเคียว ท*นใดนไเขำพเขำเรี่มต้วล่น อะไรจะบ*งเกิดขนอีกกได้ 

ระหว่างน้ ขำพเจำไม่นึกถึงกนฅายอีกแล้ว คม*นก็ไม่รบกวนขาพเจา 

เลย กวามกระหายที่จะมีชีวิฅยืนต่อไปได้บ*งเกิดขนในทนทีทนกวน' 

และถึงอื่น "I ซึ่งขำพเจำได้นึกถึงอย่แต่ก่อนก็พล้นหายไป ทีนีสำหรบ 

จะ,บองบดกวามเคราะห์ร้ายที่จะพึงมีขํ้นได้ ขำพเจำแกล้งภาวนาอย่าง 

เครื่องจ*กรว่า “ขำพเขำจะปฏิบัติทกถึงทกอย่างที่ได้สญญา-” แต่ใน 

ขณะนํนก็รู้เสียแล้วว่าจะไม่ทำจริง ขำพเจำนึกขนได้ว่า ถาขำพเจำ 

จะกลานกลบอาจถกพวกเพื่อน "I ยิงเอาก็เบนได้ ขำพเขำจะต้องร้อง 

บอกไปเสียก่อน เขาจะได้จำได้จะขํองนอนคอยอยู่หนำสนามเพลาะ 

จนกว่าจะไค้ร*บคำฅอบ 

ดาวดวงแรกมีแสงชน แนวรบย*งสงบอยู่ ขำพเขํเสดลมหายใจ 

เขำอย่างแรง และพูดก*บต้วเองต้วยกวามดื่นเต้นว่า “เลิกบำก*นเสียทีนะ 

พอล สงบสติเสียให้ด้พอล จะได้รอค” เวลาขำพเขำเรียกต้ว์เองต้ว่ย 

ชื่อหนำน ม*ก์จะได้ผลดีเพราะกล้ายก*บว่ามีคนมาพคต้ว่ยจริง พู ความ 

มืดมีมากขํ้น กวามดื่นเต้นของขำพเขำค่อยระง*บไปขำพเขำระว*งต้วคอย 

จนพลขั้นเบ็1นน*คแรก กรนแล้วขำพเขำจึงคลานออกจากหลม ลืมศพ 

เสียสนิททีเคียว ที่ตรงหนำ ทุ่งนาย*งมีแสงอยู่นิดหน่อย ขำพเขำหมาย 

ฅาหลมไว้หลมหนึ่ง พอแสงสว่างหมด ขำพเขำก็รีบกลานลงไป 

ขำพเขำเขำไปใกล้1.ขำ แสงสว่างของพลุทำให้เห็นอะไรเกลื่อนไหว 

ในบาลวด แล้วก็นํงไปอีกกร*งหนึ่ง ขำพเ'ขำเห็นถน*ด'ว่า เบนกน 

มาจากสนามเพลาะของเราแค่ก็ยํงต่องระขํงต่วจนกระท*งจำหมวกเหล็ก 

ได้แน่ขํดจึงขํองเรียก เสียงตอบมีมาท*นที เสียงเรียกชื่อเสียง พอล 
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พอล ขำพเขำตอบไปอีกคือก’ตก’บอลเบอร์ตนี่น่เองที่หามเปลมาหา 

ขำพเจา 

“ถกบาคเจ็บหรือเปล่า ใ” 

“เปล่า เปล่า-” 

เรากระโคดลงสนามเพลาะ ขำพเขำขอของกินแล่วก็รีบกลืน ๆ 

เข์าไป ขำพเจ่าเล่าเรื่องให้เขาพงอย่างส'น ๆ เพราะไม่ใช่เบนของ 

แปลก เรื่องพรรค์นํ้มีบ่อยๆ มีแต่เรื่องการเขำฅีในเวลากลางคืนเท่า 

นี่นที่ฌ็๋นของใหม่ ทางประเทศรุสเซียก็ขํงเคยไปนอนอยู่หล่งแนวรบ 

ขำศึกตง ๒ ว*น กว่าจะหาทางกลบมาได้ 

ขำพเขำไม่ไค้พูดถึงคนเรียงพิมพ์ ซึ่งขำพเขำไค้ฆ่าเสีย 

แต่ในเชำ-ว*นรุ่งขน ขำพเขำจะเก็บความไว้ไม่ไหวตองเล่าให้ 

ค'ตก*บอลเบอร์ฅพ์ง เขาท*งสองช่วยก’นปลอบขว*ญให้ “แกช่วยไม่ได้ 

หรอก จะให้แกทำอย่างอี่ นได้อย่างไร ใ เรามาอยู่นี่ก็สำหริบการพรรก 

นี่เท่านี่น” 

ขำพเขำพ์งกำเขาค่อยรู้สึกอุ่นใจ และเมื่อมีเขาอยู่ขํวยก็ไม่ใคร่ 

วิตก อำยที่ขำพเขำพดออกไปเมื่ออย่ในหลุมกระสุนนี่น เบนการพค 

เบึ๋อยท1งเรื่อง 

“นี่ คตำอย่างน*นซี” กฅพูคพลางชให้คู 

ตรงที่สำหริบยืนยิงมีพวกทหารแม่นบีนยืนอยู่ บีนซึ่งมีศูนย์เบน 

กล่องส่องวางพาดอยู่ที่ปากสน'ามเพลาะ หนไปทางขำศึกประเดี๋ยว พู 

ก็ไดยินเสียงบนลน 

กร*งหนึ่งเราไค้ยินเสียงรอง “อีทีนี่ได้การเห็นม*นกร ะเค็น 

ไหม,?” นายสิบเอกเออลริชห*นมาอย่างภูมิใจ ทำเครื่องหมายจก 

แตมไว้ วนนี่เขาได้ที่หนึ่ง เพราะยิงขำศึกได้อย่างแน่พู๓ กนแล่ว 
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“เห็นไหมล่ะ แล้วแกจะว่าย*งไง” กตพูด 

ขำพเจำพข*ก 

“ล้าเขายิงไค้ย*งงั้เรื่อย ๆ ไปละล้อ เย็นว’นน้เห็นจะได้ตรา” 

อ*ลเบอร์ฅกล่าว 

“ไม่อีกทีก็เห็นจะไค้เลื่อนเบนจ่านายสิบ” ก*ตแยง 

พวกเราต่างมองดุก*น “เย้นก'นละไม่ย*กเอาอย่างน”ขำพเจำพูด 

“ย*งไงก็ดี” ก*ฅพูด “เบนการดีทื่แกไค้เห็นเสียเดี๋ยวน้” ขำพเจำ 

พด 

นายสิบเอกเออลริชกล*บไปที่ยืนยิง ปากลำกล้องบึนส่ายหาขำศึก 

“แกจะไค้ไม่ฅ็องเอาไปคิดจนนอนไม่หล*บในเรื่องของแกอีก” 

อ*ลเบอร์ดเห็นควย ทีน้ขำพเจำเขำใจความวิตกของขำพเจำไม่ไค้ 

เสียแล้ว 

“เห็นจะเบนเพราะตองนอนอยู่ก'บศพนานน*กเท่านํ้นเอง” ขำพ- 

เจำพด “แล้วก็ช’งม’น สงครามก็ตองเบึนสงกราม” 

เสียงบนของเออลริชล้น แหลมและดง 
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เราไค้ริบมอบหน้าที่อย่างเรี่ยม พวกเรา ๘ กนน้องอยู่เผาหมู่ 

บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งไค้ถอนทหารไปเสียแบ้ว เพราะถกระดมยิงมากนก 

หบ้าทีสำก'ญของเราก็กือเผ้าคบ้งเสบียง ซึ่งยิงขนไปไม่หมด 

อาหารการกินของเราอนญาฅให้เอาจากคบ้งน1นไค้ พากเราเบื่นคณะ 

ที่เหมาะทีเคียวสำหบ้บหน้าที่อย่างนี่ บ้ฅ บ้ลเบอว์ฅ มลเล่อรี่ เคเฅริง 

แปลว่าท1งโขลงของพวกเราอยู่นี่หมด ขาดไปก็แต่เขึย์ซึ่งฅายแลว แด่ 

บ้บว่าเราบังโชกดีอยู่มาก หมู่อื่น ๆ เขาไค้ริบกวามเสียหายมากกว่านี่ 

เราเลือกที่บ้กไค้แห่งหนึ่ง เบนใค้ถุนคอนกรีฅอย่างแข็งแรง มี 

บ้นไดลงไปจากขำงบน ฅรงทางเบ้ามีผบ้งเบ็นคอนกรีดกำบังอยู่บัวย 

เราจดการอย่างมโหฬาร เพราะเบน เอกาสไม่ใช่แต่เพียงว่าจะ 

ได้ยืดแบ้งยืดขาเท่านน มีหนำซาบ้งจะไค้ยืดวิญญาณบันอีกบ้าย เราก็ 

บ้องฉวยโอกาสอย่างเค็มที่ สงครามบ้ายกาจเกินไปสำหบ้บที่จะให้เรา 

ใช้ความคิดให้มากมายบ้ก จะเบนเช่นนนได้ก็ต่อเมื่อเหดการณ์ไม่รน 

แรง ในทสุดเราจะ เบีนอย่างอื่นไปไม่ได้ นอกจากคิดถึงกวามสข 

ส่วนบัวอย่างตรงไปฅรงมา ฅรงไปฅรงมาจนบ้าพเบ้ารู้สึกขยะแขยง 

เมื่อนึกถึงวนเวลาก่อน ๆ สงคราม แต่เราก็ไม่นึกถึงมากบ้ก 

การมนจะเบ็1นอย่างไร เราก็นึกแต่ทางที่ดีเสีย เราฉวยโอกาส 

สบายเสียให้เค็มที่ เพราะฉะนนจึงช่วยบันท่าอุโมงค์ของเราให้เบน 

สวรรค์ สวรรค์สำหบ้บกินบับนอนเท่านนเอง 
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ก่อนอนเราเอาที่นอนซึ่งไปขนมาจากตามบานลงปทีพืน ถึงจะ 

เบนทหารก็ชอบนงนุ่ม ๆ เหมือนกน มีที่'ว่างก็อยู่ที่กลางห่องเท่านน 

กรนแลำเราไปหาผ่าบล่งิเก๊ฅ หาฟูกแพรทุกสงที่อ่อนนุ่มและหรูหรา 

เราหาอะไรก็หาได้ในหมู่ห่านนึ่น อ'ลเบอร์กก*บข้าพเจ้าไปพบเที่ยงเข้า 

เที่ยงหนึ่ง มีม่านและเพดานทำคำยแพรสีนาเงิน ช่วยก่นขนเข้ามาใน 

ที่พกเสียจนเหงื่อไหล จะที่งม'นไว้ก็กระไรอยู่ อีก ๒-๓ ว*นกงถูกยิง 

ละเอียดหมด 

ค'ตก'บข้าพเจ้าไปตรวจการณ์ในห่านต่าง ๆ ในซ”วเวลาอ'นสน 

เราหาไข่ไก่ได้ ๑๒ ใบ เนยก่อนข้างสดอีก ๒ ปอนด์ ทนใดนนมี 

เสียงระเบิดในห์องร*บแขก เฅาไฟเหล็กกระเด็นผ่านเราไปทะลุกำแพง 

เบน ๒ รู มีนกระเด็นมาจากอีกห่านหนึ่งอย่ฅรงข้าม ซึ่งมีกระสนบน 

ใหญ่มาตก “อ้ายชาติส'!ต่'ว์” ค'ฅบ่นแล่วก็ช่วยก่นค,นหาชองต่อไป ส'ก 

กร่หนึ่งเราเงื่ยหูพงแล่ว์ยืนนึ่งตกใจ ในกอกเล็ก ๆ มีหมูอ่อนอย่ ๒ ต*ว 

วี่งไปๆมาๆ เราถูนำนฅาแลำมองดอีกจะให้แน่ใจ จริงแหละ 

มีนย'งอย่ เรา1กรงเขาข้า-! คราวนึ่หมดสงส*!ย หมูจริง ๆ ย'งเบึ่นอย่ที่ง 

๒ ตำ 

อ้ายนี่จะเบนอาหารอย่างอีสำหรบเรา ห่างจากที่พฑัของเรา 

ประมาณ ๒0 หลา มีเรือนเล็ก ๆ ซงเกยจดเบื่นที่พ',กของนายทหาร 

ในกรำมีเตาไฟใหญ่โ?! เกรองกรำเช่นกระทะ หมีอและอะไรต่างๆ 

มีอย่บริบรณ์ ที่งยำมีอยู่พรอมควย ราวกบเบนสวรรค์สำหร'บพ่อกรำ 

ที่เที่ยว 
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พวกเรา ๒ กนไค้ออกไปกลางทุ่งที่งแต่เช้า เที่ยวหามนเทศ 

การอฅและถํ่ว เราเบื่อมักและอาหารกระปองเค็มที อยากกินของสด 

ในช้องกินช้าวมีกอลิเฟลาเวอร์อย่ ๒ หำแลิว 

ก*ฅช้ดการฆ่าหมที่ง ๒ ดำ เราอยากทำมนเทศเบื่นแผ่นสำหรบ 

กินประกอบไปควย แต่เราหาเกรื่องขดม*นเทศไม่ไค้ แค่อย’ างไ รก็ดี 

บญหาเบนอ*นกกไป เพราะเอาฅะปูเจาะฝากระปองเช้าก็ใช้ไค้ พวก 

เรา ๓ กนใส่ถุงมือบื่องกนไม่ให้เกรื่องขูดมันเทศนึ่บาคมือ อีก ๒ กน 

ปอกม*นกิจการก็ดำเนินไปอย่างเรียบรอย 

ก*กจ*กหมู การอฅ ถ'วและกอลิเฟลาเวอร์เช้าเฅรียมซ๊อสสีขาว 

ไว้ดำย ช้าพเช้าเบื่นกนทอดมนกร1งละ ๔ แผ่น ภายใน ๑๐ นาที 

ช้าพเช้าก็ชำนาญในการใช้กระทะให้แม่นมันเทศมันลอยขั้นไปก*บฅำ 

แลำเอากระทะรไ)ไว้ได้ หมูนํนใช้ย่างที่งมัว พวกเรามองคูราวก*บเบื่น 

ของแปลก 

ระหว่างนนมีแขกมาหา พวกพลวิทยุ ๒-๓ คน เราเลยชวน 

ให้กินเลยงดำย เขาก็เช้ามาน'งในช้องนิงเล่น ในน8นมีเบื่ยนโนกน 

หนึ่งดีด อีกคนหนึ่งช้องเพลง มีสำเนียงเบื่นชาวแซกซอนอย่มาก 

แต่ก็ทำความมันเทิงให้เรามาก 

ต่อจากนนเราก็รู้สึกดำว่าจะเดือดช้อน ลูกบอลลนฅรวจการณ์ 

ได้เห็นกวนจากปล่องเดาของเรา ลูกกระสุนบื่นเรีมจะมีมา เบื่นลก 

กระสนชนิดเจาะรูลงมานิดเดียว แลำมาระเบิดเอาช้างล่างใกล้ ทุ พน 

มันมาดกหนาเช้าทุกที และใกล้เช้ามาคำยรอบ ๆ เรา แต่เราจะที่ง 

อาหารไปเสียอย่างไรได้ ชินระเบิด ๒-๓ ชินหวือผ่านหนำต่างช้อง 
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กรวพอดี'หมูสุกแล้ว แท่การทอคมํนิเทศออกจะลำบาก การระเบิด 

บ่อย "I หนกเขา ชนระเบิดก็มากระทบฝาผน'งบานมิได้หยุด และบาง 

ทกทะลุเขามาทางหนำท่าง เพราะฉะน8*นพอขำทแจ็าได้ขนเสียงกระสน 

ก็ดองกมด"'ว่ลงกำบ่งหล*งหนำค่าง พอพ็นิไปแลำจึงลุกขนทอดไปใหม่ 

พวกแซกซอนหยุดร่องเพลง ชนระเบิดไค้เข่าไปอยู่ในเฆี่ยน เ-น 

ไนทีสุดทุกสี่งทกอย่างพร่อมหมดแล*ว เราเฅรียมการขนอาหารไปท ‘ลุ 

พก ผลํดกไเขนไปทีละ ๒ กน ระหว่างเสียงระเบิดกรงหนึง ๆ 

ข่าพเจาเบนกนอยู่สุดท่ายทอดม'นิเทศไปจุนถึงที่สด 

เวลาประมาณบ่าย ๒ โมง เราเรี่มลงมือกินอาหาร กนก‘น 

เรื่อยไปไปจนยำกำ เราดื่มกาแฟ ๑๐.๓0 กาแฟ สำหร*บนายทหาร 

ได้มาจากกล*ง สูบบหรี่สำหร*บนายทหารมาจากกล*งเดียวกิน พอถึง 

เวลา ๑๙.๓๐ ตรง เราเรี่มกินอาหารเย็นจนเวลา ๒๒.๐๐ จึงโยน 

กระดกหมออกข่างนอก ต่อจากนนก็มีเหลำบร่นดี เหลำร่มมาจาก 

คล*งอีกนํนแหละ แลำก็ซิการ์ดำโต ‘ลุ จาเดนบอกว่าย*งขากอย่อย่าง 

เดียวคือผู้หญิงจากโรงสำหรบนายทหาร 

ในตอนคึกเราไค้ยินเสียงเหมียว ๆ แมวสีเทาดำนิดเคียวเข่ามา 

น'งอย่ดรงประคุ เราเรียกเข่ามาเอาอาหารให้กินทำให้เราร้สึกหิวขนอีก 

กร1งหนึ่ง ที่ง ๆ ที่ปากก็ย*งเกยว เราลืมดำลงนอน 

แด่คืนนนไม่สนุกเรากินม่นิหมูกินิมากไป ลูกหมูดำเล็ก ‘ลุ ทำให้ 

ทองเสียเก่งนำ เราผลํดก*นิเข่า ๆ ออกๆมิไค้,หยด ค่ากินิล’น ขาพเจา 

เองดองออกถึง ๙ ครี่ง์ พอถึงดอน ๔ นาฬิกา ที่ง ๑๑ คนผ้ที่อย่ 

ประจำกไ]แขกออกไปนึ่งยอง ๆ กินิหมด บานเรือนที่ไฟไหม้ส่องแสง 
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เหมือนไท้อย่ในกวามมืด ลกกระสนมึนใหญ่[[งบินไปมาแลวระเบิด 

ขบวนรถขนกระสุนแล่นผ่านดามถนน กล่งของเราถูกเมึดออกและ 

ที่ง ๆ ที่กระสนกำล่งกระเด็น เจำพวกข*บรถย*งอุตส่าห์ลงมากวำของกิน 

เหมือนก*บฝุงแมลงผึ่ง เราปล่อยให้ม*นเอาไปตามใจ ล่าเราไปหามเขา 

ก็จะเกิดวิวาท เราก็เลยทำไม่รู้ไม'ช 

เราอธิบายว่าเราเบนกนเผากล*ง เพราะฉะนนรู้ดีว่าอะไรอยู่ 

ที่ไหน เราเอาเครื่องกระปองไว้แลกของที่เราไม่มี อ*'นที่จริงจะไปวิตก 

ทำไม อีกไม่ชำกล,งนึ่ก็จะถกยิงระเบิดวินาศไปหมด พวกเราเองเอา 

ช๊อกโกแล๊ฅออกมากิน ก*ตบอกว่าแก้ทํองเสียตีน*ก 

เวลาเกือบ ๒ ส*ปดาห้ไท้ผ่านไป โดยกิน ๆ นอน ๆ และ 

เดินเที่ยวกน ไม่มีใกรมารบกวนเราเลย บำนเรือนค่อยหายไปทีละน่อย 

ล่วยอำนาจของกระสุนมึน ส่วนเราก็มีชีวิตอย่างสนุกสบายตลอดเวลา 

ที่คล*งของเราย*'งไม่ถูกทำลายหมด เราก็ไม่ตองวิตก เราไม่ล่องการอื่น 

ยืงไปกว่าที่จะไค้อยู่เช่นนี่ตลอดไปจนกว่าจะสั้นสงคราม 

จาเคนนนภูมิจ''คจนฺถึงก*'บที่งบุหรี่ซิการ์เสียดงครึ่ง ๆ มวน ทำ 

หนำหงายผึ่ง อธิบายว่า เขาเกิดมาเกยแต่อย่างนี่น ก*'ตพนตีมาก 

พอเช่าขั้นเสียงเรียก ก็กือ เอมิล เอากาแฟก*บไข่ปลามาซิ พวกเรา 

ต่างก็โก้เก๋ล่นไปตามเรื่อง ทุกกนใช้อีกกนหนึ่ง เรียกเสียว่าเบนบ่าว 

“นี่แน่ะเจำคร๊อป อะไรม*นก'นอยู่ที่ผึ่าตีนแน่ะ จ*'บอำยหม*คด''วนี่นไป 

เสียที ’’ เลีย7พูดพลางยื่นเท่ำไปให้กร๊อปก็เลยลากขั้นบันไดไป 

“ จาเดน ทำไม ใ ” “ ยืนพ*ก ” จาเดนแล่วทีหล่งอย่าพดว่า “ทำไม” 

ย*งงน'ซี แกล่องว่า “ ขอริบ ” ถึงจะถูก เอาใหม่ “ จาเคน ” จาเคนตอบ 

กำสำคญซึ่งเขาเกยชินกบปากเสมอ 
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ต่อมาอีก ๘ ตันเราไค้รบคำสงให้ถอนไป ตันตันเตมไปควย 

กวามสุขจบลงแลว รถบรรทกใหญ่ "I สองคนมาร*บเรา ตันทจริง 

ก็บรรทุกไม้กระดานมาเต็มอย่แลำ แต่ถึงกระนํ้นอ*ลเบอร์ฅก*บขาพเจา 

ยงช่วยกนยกเตียงตันงามพตัอมคำขที่นอนและม่านขั้นไปตงอีกชน 

หนึง ทางหนารถก็เอากระสอบบรรจชองกินไปวางไว้ นานทุที่ก็ควก 

เอาไส้กรอกชนิดต่างทุบหรี่และสิเงอื่นทุ ออกมาบริโภค คนหนีงทุ 

ก็มีกระสอบประจำตำคนละใบ 

กร๊อปก*บช่าพเจำได้เกำอื่หน*งสีแคงใหญ่มากนละตัว เราเอาตง 

เขำกลางเตียงแลำเช่าไปน*งในน1นเหมือนตับอยู่ในบ๊อกโรงละคร ช่าง 

บนหวม่านแพรก็ปลิว ในปากทกคนมีซิการ์ก*นกนละต'ว และคำย 

อาการตังน เราเดินทางไปพลางชมภูมิประเทศไปพลาง 

ระหว่างเรา มีกรงนกซึ่งเราใช้ใส่แมว ม*นมาตัวยก*บเรานอน 

สบายอยู่ในกรง มีจานเน้อวางอยู่ตรงหนำ แสคงเสียงกรอก ทุ พอใจ 

รถแล่นไปชำ ทุ พวกเรารองเพลง ขำงหล*งเรากระสนบื1นใหญ่ 

ระเบิดราวก*บนาพุในหมู่บำนซึ่งเดี๋ยวนรางเลย 

* * * 

อีก ๒-๓ ว*นิต่อมา เราถูกส่งไปที่หมู่บำนแห่งหนึ่ง ระหว่างทาง 

เรามาพบก'บพวกพลเมืองขนเขำขนชองบรรทุกรถลาก รถเด็ก หรือ 

แบกตันไปแบกตันจนตัวงอ หนำตาเต็มไปตัวยกวามสลดความหมด 

หว*งและความรีบรอน เด็กเล็กจูงมือกบแม่ บางที่เด็กโตหน่อยก็จงมือ 

เด็กเล็กซึ่งสะคดอะไรต่ออะไรเซไปเรอยๆ บางคนถือตุ๊กตาอย่างเก่าทุ 

ทกคนไม่พดว่าอะไรขณะที่ผ่านเราไบิ 



พวกเราเดินก*นไปเบนขบวนเดินทาง ฝรํ่งเศสม'กจะ'ไม่ค่อยยง 

หปในเมืองที่ย่งมี-พลเมืองอย่ แต่ ๒-๓ นาที ภายหล”งมีเสียงขั้น!น 

อากาศแผ่นดินสะเทือนเสียงร่อง ถูกกระสุนน*ดหนึ่งได้มาตกท่าย 

ขบวนของเรา 

พวกเรากระจ‘ดิกระจายก*นออก และลงหมอบ แต่ในขณะนี่น 

ความรู้สึก'ซึ่งเกยเตือนขำพเข้)ให้หลบหลีกอํนฅรายมาเสมอ ๆ ได้ทาย 

ไป กราวนี่กวามคิดมีแต่กวามกลำ “จอคละทืนึ่” กวามรู้สึกอะไร 

มาโดนที่ขาซ้ายกล้ายถูกแส้ ข้าพเข้าไค้ยินเสียงอ'ลเบอร์ตเขาอยุ่ข้าง 

ขำพเจ้า 

“เร็วเขา อ'ลเบอร์ฅ” ข้าพเจ้าฅะโกน เพราะเราหมอบอย่ในที่ 

แข้งไม่มีที่กำบ*ง 

เขาลกขํ้น ข้าพเข้าตาม เราต่องข้ามรํ้วํ้ ข้วสูงท่วมคำเรา กร๊อป 

กข้าทืงไม้โหนดำข้าพเข้าผลำ เขาข้องแต่ข้ามไปได้ ข้าพเข้าตามเขา 

เข้าไป ไปตกอยู่ในท่องร่องหล*งรํ้วํ้ 

หนำตาเขาเปรอะฌอนไปดำยแหนตะไคร่น่ำและโกลน แต่ที่ 

กำบงนี่ใช้ไต้ เพราะฉะนี่นเราผงตำของเราไปจนถึงกอ พอมีเสียง 

กระสนบนเราก็มุดหำลงนึ่าไป แต่พอท่าไค้ดงนึ่ทลายกรงเข้า ข้าพเข้า 

ร้สึกเหนื่อย 

“ไปเสียจากนี่เถิด มิฉะน1นกนจะจมนื่าตายเลย” อ*ลเบอร์ตชวน 

“แกถูกเจ็บที่ไหน ใ” ข้าพเข้าถาม 

“ที่หำเข่าหรือไงแหละ” 

“แกวงไค้ไหมล่ะ ใ” 
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“ เห็นจะไค้ ” 

“ ถ่างนไปซี ” 

เขาวี่งใปที่ร่องข้างถนนและข้มฅำวื่งไปตามร่องนน กระสุน 

บนไล่ตามเราเรื่อย ถนนนึ่นำไปยำกลำกระสนดินมึน ล่าม'นระเบิคขั้น 

เราเห็นจะไม่มีหำเหลือติดบ่า เพราะฉะนึ่นเราท่องเปลี่ยนทิศวิ1งตดทุ่ง 

ไปอีกทางหนึ่ง 

อลเบอร์ตฅงตนลากขา “แกไปก่อนเถิด แลำข้นจะตามไปที 

หส่ง” เขาพูดพลางลดคำลงน”ง 

ข้าพเจาจบแขนเชาเขย่า ลกขํ้นน่ะอำเบอร์ต ข้าแกลงนอนเสียที 

ละเห็นจะไปไม่ได้แก่ไหนอีกละ เร็วเข้าซีข้นจะช่วยพยุง” 

ในที่สดเราพาล่นไปถึงอุโมงค์แห่งหนึ่ง ข้าพเข้าพ”นแผลให้เขา 

กระสนบนถูกที่เหนือหำเข่าหน่อยหนึ่ง ครื่นแส่ว่ข้าพเข้ามองดูตำเอง 

กางเกงข้าพเข้าเบอนเลือด แขนก็เบอนเหมือนล่น อำเบอร์ตพ”นแผล 

ให้ข้าพเข้า ต่อจากน8นเขาก็กระคิกขาไม่ได้ และเรายำพิศวงกนว่า 

เรามาไค้อย่างไรไกลถึงเพืยงนึ่ กวามกลำเท่านึ่นเองที่ทำให้เรามาได้ 

แม้จะไม่มืเท่าติดอย่เลย เราก็กงจะรีงอยู่คี วี่งดำยขาที่เหลืออย่นน 

ข้าพเข้ายำกลานได้อยู่ จึงออกไปเรียกรถพยาบาลที่ผ่านไปไค้ 

ล่นหนึ่ง เขารบเอาเราไป รถเต็มไปคำยกนบาดเจ็บ มีนายสิบเอก 

เสนาร่กษ์กนหนึ่ง เขาฉีดยาข้นบาดทะยำให้เรา 

ที่สถานีชำระแผล เราจำการให้ได้นอนเคียงข้น เขาให้ซป 

ใสๆ เรากิน เรากินอย่างฅะกละ แต่ก็คำยกวามคหมินนิดหน่อย 

เพราะเราเคยได้กินของอร่อย ๆ มาเสียมาก แต่กระนนเราก็หิวอยู่ที 
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“ท้น,ไปบานได้ละ อ*ลเบอร์ฅ” ขำพเร็ว'พูด 

“หวงว่าจะเบนเช่นนึ่นแหละ” เขาคอบ “ก่นอยากรู้ว่ากนถูก 

อะไรเช่าแน่” 

ความเจ็บปวดมีมากขน ที่ผ*าพํนแผลรู้สึกว่าร้อนราวก่บไฟ 

เราดื่มนาก่นไม่หยด 

“แผลก่นอยู่เหนือหำเข่ามากไหม” คร๊อปถาม 

“สก๔นํ้วเ.บ็1นอย่างนำย อ*ลเบอร์ต” ขำพเจำคอบ แต่ความจริง 

เห็นจะสำนํ้วเดียว 

“ก่นตกลงใจเสียแลํวละ” เขาพคสำครู่หนึ่งทีหลง “ลำเขาต*ด 

ขาก่นออก ก่นไม่ขออยู่ละ ก่นไม่อยากมีชีวิฅเบ็่นคนพิการเรื่อยไป” 

เรานอนไปพลาง นึกถึงอะไรต่ออะไร คอยไปเรื่อย 

* * * 

ในตอนเย็นเราถกยกไปย*งหองต*คผ่า ขำพเจำรู้สึกกลำและรีบ 

นึกว่าจะทำอย่างไรดี เพราะทกคนก็ย่อมทราบอย่ว่าอยรแพทย์ ซึ่ง 

อยู่ในสถานีชำระแผลเอะอะอะไรชนก็ฅํคเอา ต*กเอา มนง่ายกว่าที่จะ 

รำษาก่นอย่างอื่นในขณะที่งานมีมาก ขำพเจำนึกถึงเกมเมอริช อย่างไร 

ก็ดี ขำพเจํพะไม่ยอมให้เขาเอาคลอโรฟอร์มให้ดมเบ็1นอนขาด แม้จะ 

ตำงดีหำเขาให้แคกกตองเอา 

แต่ก็เรียบรอยดี หมอแคะกวำอยู่รอบ ๆ แผลจนขำพเจำหนำ 

มืค “อย่าตนไป” แกพูดอย่างดุๆ มีดกรรไกรเครื่องมือต่างๆ ฉาย 

แสงอย่ในที,ส'ว่างราวก*บสตร์อํน่ตุรำย ขำพเจำรู้สึกเจ็บเหลือกำลำ 

พลพยาบาล ๒ คนจ*บแขนขำพเจำไว้แน่น แต่ขำพเจำสะบดหลดไป 
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กนห'แง แล2วพยายามจะฅ่อยแว่นฅา ตาหมอแกร้สึกตำถอยหนีไป 

“เอาคลอโรฟอร์มให้อายบำนี่คมเสียเถิด” แกสงอย่างเคือง 

ขำพเจ่านืงลงทินที “ขอโทษเถิดครบคณหมอผมจะ'แงละ อย่า 

ให้ผมดมคลอโรฟอร์มเลย” 

“เอา ล้ายังงํ้น” แกหำเราะแล้วหยิบเครื่องมือขนอีก แกเบ็๋น 

กนผิวเนีอขาว อายุกงไม่เกิน๓๐มีแผลเบ็1นที'หนำและ'ใส่แว่นฅาทอง 

อย่างสกปรก ทีนึ่ขำพเจ่ารู้สึกว่าแกแกล้งใหญ่ แกกวกแคะอยู่ในแผล 

แล้วชำเลืองเหนือแว่นตามาดขำพเจา มือขำพเจ่ากำแน่น ยอมตาย 

เสียดีกว่าที่'จะร่อง 

แกง'ดเอาชนกระสุนออกมาไค้ช้นหนึ่ง โยนมาให้ขำพเจ่าดู 

ท่าทางแกพอใจที่ขำพเจ่าอุตส่าห์ทนได้ รู้สึกว่าแกค่อยน*บถือขำพเจ่า 

ขํ้น แก่พูดว่า “พรุ่งนึ่จะส่งตำกลบนำน” ครนแล้วขำพเจ่าถกเขาเ'ผี1อก 

พอขำพเจ่ากลบมาพบกบกร๊อป ขำพเจ่าบอกก*บเขาว่า วนพรุ'งนึ่เห็น 

จะมีรถไฟบรรทุกกนบ่1วยมาในตอนเขำ 

“เราตองพยายาม'จ*คการก*บ'จ่านายสิบ เสนาร*กษ์ ให้เขาเอา 

เราไว้ดำยก*นให้จงไค้นะอ*ลเบอร์ต” 

ขำพเจ่าแอบเอาบุหรี่ซิการ์อย่างดี ให้ตาจ่านายสิบ ๒ มวน 

แลำบอกความประสงค์กบแก แกเอาไปคมแล้วถามว่า 

“แกมีอีกไหมล่ะ'?” 

“ถมไป” ขำพเจ่าตอบ “และเทือนของผม” ชที่กร๊อป “เขา 

ก็มีเหมือนก*น แล้วล้าพรุ่งนึ่คุณไปกอยร*บเอาที่ตรงหนำต่างรถไฟ 

พยาบาล ก็จะเรียมทีเคียว” 



๑ชิ!^ 

แกเขาใจ แน่ละ แกดมอีกกร8งหนึ่งและพูดว่า “ดกลง” 

คลอดคืนเราไม่ไค้นอน กนบวยในห,องเราตายไปถึง ๗ กน 

กนหนึ่งร้องเพลงสวดมนต์คืว์ยเสียงอนแหลมก่อนที่จะสะอึก อีกคน 

หนึงบี1นลงจากเตียงไปยืนที่หนำต่าง แลว์ลใ]ลงดายตรงหนำต่างนน 

เหมือนกบว่า อยากจะดูโลกภายนอกอีกฌ็'นกร8งสุคทำย 

* * * 

เปลหามเรามาต8งอย่ที่ชานชลาสถานี เราคอยรถไฟ ฝนดกและ 

สถานีไม่มีหล*งคา เราเอาผาห่มบง เราคอยมาด8ง ๒ ช’วโมงแล่ว 

ตาจ่านายสิบคแลเราอย่างดีราวก*บเบนแม่ นานพูทีขาพเจ่าให้ 

แกดห่อบหรี่ และกว่กให้แกดำหนึ่งล่วงหนำ แกเลยตอบแทนทินที 

โคยฺหาผ่ากนฝนมาคลุมให้ 

“อ*'ลเบอร์ด เพื่อนขาก” ขาพเจ่านึกถึงเตียงที่มีม่านก*บแมว 

“แล่วก็เกำอีฅำใหญ่อีกล่ะ” เขาเติม 

“น*นน่ะซี เกาอนวมสีแดง ในดอนเย็น พู เราเกขน’งเล่นบนน8น 

ราวก*บเบนเจ่าคุณ และคิดไว้ว่าภายหล่งจะให้เขาเช่าคิดรากาเบ็่น 

ช’วโมง เอาบุหรี่ซิการ์ดำหนึ่งต่อช*วโมง มนอาจกลายเบนการล่าขาย 

อย่างดี'ทีเดียว” 

“แล่วถึกระสอบของกินของเราอีกล่ะอ*ลเบอร์ด” 

เรารู้สึกเศร้าใจ เราอาจใช้ของเหล่านีนให้เบนประโยชน์ไค้ 

มากทีเดียว ล่ารถไฟออกเชาไปเสียอีกวนหนง ก"ตอาจดามหาตำเรา 

พบและเอาของมาให้เบ1นแน่ 
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ซวยถงเสียจริง "I ในพงเราเดี๋ยวนั้มีแฅ่ยาหารอย่างแห้งแลง 

ของโรงพยาบาล ส่วนในกระสอบชองเรายำมีหมูย่าง แต่ที่จริงเรารู้สึก 

เพลียมาก เลยไม่กล้านึกถึงความกระห ายในเรื่องนือีกต่อไป 

เปลนํ้นแฉะแล้วแฉะอีก กว่ารถไฟจะมาถึงในฅอนเช่า ตาจ่า 

นายสิบไปจ*คการให้เราไค้อย่ในรถล้นเคียวกน นางพยาบาลกาชาดยืน 

กนเต็มไปหมด คร๊อปถกข*ดเขาเคียงส่าง ขำพเจ่าอย่เคียงนอน 

เหนือเขา 

“เออเฮอ” ขำพเจาริองขนทํนที 

“เบ็'นอะไรไป” นางพยาบาลถาม 

ขำพเจำมองดเคียง มีผาปูขาวสะอาดราวกบหิมะ ยำมีรอยเตา?ค 

อย่ ส่วนเสั้อเร้ฅชองขำพเจำซิไม่ไค้ซ*กมา ๖ ส*ปกาหะแล้วเต็มไป 

ควยโกลน 

“แกเช่าเคียงแกเองไม่ไค้หรือ” นางพยาบาลถามอย่างเอาใจใส่ 

“ใค้น่ะม*'นได้หรอก” ขำพเจำตอบเหงื่อไหล “แต่ช่วยเอาผ้าป 

ที่นอนออกเสียก่อนเถิด” 

“เอาออกทำไมก*น” 

ขาพเจำรู้สึกตำเองสกปรกเหมือนหม จะมกเช่าไปอย่างไร 

กนนี่ ใ 

“ฉ*นกลำว่า.” ช่าพเจ้า'ไม่กล้าอธิบาย 

“ม*น,จะเบอนยำง1นหรือ?” หล่อนช่วยพูดให้ “ไม่เบ็๋นไรหรอก 

แลวทหล่งเราก็จ: 

“ไม่ใช่หรอกจํะ คือว่า.” ช่าพเจำ'พูดอย่างฅืนเตน รู้สึก 

ตนเองไม่ก่ควรกบของหรๆ เช่นนํ้ 

๙ '•เซ*ก่ม่นใหม่ 
1 ^ 



“ถำพวกแกออกไปนอนในสนามเพลาะไค้ เราก็ซกผ่าปุที่,นอน 

ไค้เหมือนก,น” หล่อนพดฅ่อไป 

ข้าพเข้ามองคูหล่อน หล่อนย*งสาวและสดชื่น ขาวสะอาด 

เหมือนทุกสึงทุกอย่างที่นี่ พลทหารจะนึกออกไม่ไค้ว่าสื่งเหล่านเขา 

ไม่ไค้ข้ดไว้ให้แด่สำหร*บนายทหารเท่าน1น ตำเองรู้สึกแปลกที่และ 

ค่อนข้างจะดกใจ 

อย่างไรก็ดี ผู้หญิงคนนึ่ชอบยำ หล่อนพยายามจะให้ขำพเจำ 

พูดออกไปให้หมด “คือว่า อะไรนะ” 

ข้าพเจำพยายามอีก หล่อนคงรู้แล่โวว่าข้าพเข้าหมายความถึง 

อะไร 

“ยำไงล่ะ” 

“เพราะหม*ดน่ะซี” ข้าพเข้าบอกไปได้ในที่สุด 

หล่อนหำเราะ “เบนไรไป ให้อำยสฅว้เหล่านม*น''ได้สบายคำย 

ส*กทีก็แลำก*น” 

ทีน็ข้าพเข้า หมดวิฅก คลานเข้าโปงแลำข้กผำคสุม 

มืมือยื่นมาเหนือผำคลุมมือหนึ่ง - มือท่านจ่านายสิบ พอไค้ 

ซิการ์แลำก็ถอยไป ชำโมงหนึ่งภายหลำ รู้สึกว่ารถเดิน 

* * * 

ในฅอนกลางคืนข้าพเข้านอนไม่หล*บ กร๊อปก็ดํ้นรนเหมือนกน 

รถไฟก็แล่นไปดามรางอย่างเรียบข้อย ข้าพเข้ายำไม่ซึมในใจดีน่ก 

เตียง รถไฟ แลวก็บ่าน “อ*ลเบอร์ค” ขำพเข้ากระซิบเรียก 

หอ-- 

“แกร้ไหมว่า หํองสำมอย่ที่ไหน?” 
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“กูเหมือนไปทางโน้นแน่ ข้างประกูทางขวามือ” 

“กนอ้องไปกูสำหน่อย” ในรถน่นมืค ข้าพเข้าคลำหาขอบเตียง 

และค่อย ๆ พยายามจะบี่นลง แฅ่เน้าย่นอะไรไม่ไค้ เลยไถลเลื่อนลง 

ไปทุกที ขาอยู่ในเผึอกใช้การไม่ได้ ข้าพเข้าเลยหล่นแอ้กลงไปกบพั้น 

“ตายละซี” ข้าพเอ้เพูค 

“เจ็บไหม” กร๊อปถาม 

“แกไม่ได้ยินหรือ” ข้าพเข้าคราง “อุยหำ - -” 

ประกูอ้ายรถเบคออก นางพยาบาลถือไฟเข้ามาและมองกู 

ข้าพเข้า 

“อ้าวฅกเตียงหรือนี่—” 

หล่อนข้บชีพจรข้พเข้า แลวเอามือลบหน้าผากให้ “แกไม่ได้ 

เบนไข้นี่นะ - -” 

“เปล่า” ข้าพเข้าร,บรอง 

“อ้าง,นแกท่าจะละเมอไปกระม*ง” หล่อนถาม 

“งนละม้ง” ข้าพเข้าแกล,งไถล หล่อนข้องกูข้าพเข้าดำยน้ยนี่ 

หาอ้นใสแจว แลกูหล่อนยงงาม ยงอ่อนหวาน ข้าพเข้าก็ยึงกระดาก 

ไม่กอ้าบอกว่าข้าพเข้าจะเอาอะไร 

ข้าพเข้าถกอุ้มกล*บขั้นเตียงอีก ก็แอ้วไปเถิด พอหล่อนไปแอ้ว 

ข้าพเข้าจะพยายามไต่ลงอีก อ้าหล่อนเบึนกนแก่ จะบอกว่าอ้องการ 

อะไรก็พอจะสะควกอ้าง แต่นี่,หล่อนเบ็๋นสาว อย่างมาก ๒๕ จะไป 

บอกหล่อนย*งไงได้ ขาพเจาบอกหลอนไมได้ 

ทีนี่อ้ล่เบอร์หมา,ช่วยข้าพเจา เขาไม่ใช่เบึนกนขอาย เขาไม่ทกข์ 

ที่จะพูดว่าอะไรย*งไง เขาจึงเรียกนางพยาบาลมา พอหล่อนมาถึง เขา 
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ก็บอกว่า “นี่แน่ะ น่น่เชาอยากจะ.” แต่อำเบอร์ฅก็ไม่รู้ว่าจะ 

ใช้คำอย่างไรจึงจะสภาพ อยู่ที่สนามเพลาะ ใช้คำสนๆ คำเดียวก็พอ 

แค่ที่นี่ - จะพูคกบหญิงสาว - แค่ในทนใดนี่นเขาระลึกถึงเมื่อกรงเขา 

อยู่โรงเรียนขั้นมาได้ เลยก่อประโยกอย่างรวคเร็วว่า “เขาอยากจะ 

ออกจากหองจ1ะ 

“พุทโธ่” นางพยาบาลพูค “ไม่ควรจะบี1นลงมาจากเตียงเลย 

เทียวนะ ขาก็อยู่ในเผอก ไหนอยากจะทำไมแน่ ?” หล่อนพูดห*น 

ทางขำพเจา 

ขำพเจ่าตกใจสะด้ง เมื่อถูกอีไม้ใหม่นี่ เพราะไม่รู้เสียเลย 

ว่าเขาเรียกกินอย่างไรตามภาษาหมอ หล่อน-ช่วยขำพเจา 

“เบาหรือหนำ” 

โอ ไอ้ของโสโครก ขำพเจ่าเหงื่อไหลข’งกบหมู แล่ว่พูดอย่าง 

อายๆว่า “คำ-เบาจะ เบานิดเดียว เท่านี่นแหละจะ” 

อย่างไรก็คาม - ได้ผลดี 

ขำพเจ่าได้ร*บขวดมาใบหนึ่ง ๒-๓ ชวโมงทีหล*ง ข่าพเจ่าไม่ 

ใช่กนเดียวแลว และพอถึงเวลาเช่าทุกคนคุ้นกิบการอย่างนี่ดีร็องขอ 

ได้ตามต*องการไม่ตองกระดากอายอีกก่อไป 

รถไฟเดินขำ ๆ บางท้ก็หยุดเอาศพลง หยุคบ่อย ๆ 

อำเบอร็ตมีไข้ ขำพเจ่ารู้สึกระทดทอ และเจ็บแผลมาก สีงที่ 

ร็ายที่สดก็คือรู้สึกว่ามีหม่ดอยู่ในเผอก มันคนเสียสนตี แล่วก็เกา 
ไ/} 1VI ^ เม เด 

เรานอนคลอดวน ภูมิประเทศผ่านเรื่อย'ไปคามหนาค่าง ในคืน 

ที่สามเราไปถึงแสร์บสคำ ขำพเจ่าได้ยินจากนางพยาบาลว่า อำเบอร์ต 
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มัองลงจากรถที่สถานีหนำ เพราะเบนไซ้ ‘'รถนี่ไปถึงไหนจ๊ะ” 

ขำพเจำถาม 

“ไปถึงโคลอญ” 

“อ*ลเบอร์ด” จ้าพเจ้าพุด “เราตองอยู่ควยกนไม่ใช่หรือ” 

พอนางพยาบาลมาเยี่ยมอีกกร*งหนึ่ง จ้าพเจ้าอ*ดใจเบ่งลมขนหำ 

หนำพองและแคง นางพยาบาลหยุคด “เบนอะไรไปหรือ” 

“อ่า” ขำพเจ้ากรางฅอบ “ม*นเบ่นชั้นมาท*นทีย*งงแหละ” 

หล่อนเอาปรอทมาให้ขำพเจ้าลอง แอ่วเดินต่อไป 

ถาขำพเจ้าไม่รู้จะทำอะไรที่นึ่ จ้าพเจ้าก็คงไม่ใช่ลูกศิษย์ของ 

กดละ ปรอทที่ใช้ในกองท*พบกนึ่ ไม่เหมาะสำหร*บทหารกรำ ๆ 

อย่างเรา จ*กการให้ปรอทมันชั้นเสียหน่อยแอ่วก็อยู่แก่น*น 

ขำพเจ้าแกลิงเอาปรอทใส่เขำมันแขน แอ่วถูควยนี่วมือแอ่ว 

เขย่ามันชั้นถึง®0๐,๒ แต่ย*งไม่พอ จ้าพเจ้าขีดไม้ขีดไฟเอาลนก่อยๆ 

มันเลยชั้นไปถึง ๑0๑,๖ 

พอนางพยาบาลกลบมา ขำพเจ้าแกล้งหอบอีก มองดหล่อน 

ทำตาขาวๆพลิกมัวอยู่ไปมา และบ่นก่อยๆว่า “ไม่ไหว ทนไม่ไหว 

แล‘ว” 

หล่อนจคชึ่อขำพเจ้าลงในสมุดพก ขำพเจ้ารู้คีว่า เผอกน1นกง 

ไม่มืใกรถอดออกดู ถาไม่จำเบน 

อ*ลเบอร์ฅมับจ้าพเจ้าไค้ลงจากรถไฟไปมัวยกัน 

* * * 

เรา ไค้'ไปอยู่ในห้องเดียวกน,ที่โรงพยาบาลกาธอลิค นับว่า เบ่น 

เกราะห์คี เพราะโรงพยาบาลกาธอลิกไค้ชี่อเสียง'ว'าเลั้ยงคูกนบาดเจ๊บ 
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เบ็๋นอย่างเรี่ขม โรงพยาบาลเต็มขั้นโดยคนเจ็บที่มาจากรถไฟของเรา 

นี่เอง มีกนเจ็บหน*กอย่หลายคน วนนี่เราไม่ถูกดรวๆอาการ เพราะ 

หมอมีนัอยกนนัก รถนัอยางผ่านไปมาดามช่องทางเดิน มีกนเจ็บ 

นอนเหยียดมาบนเคียงนี่นดำย การนอนเหยียดยาวอย่างนี่อ้องนับว่า 

เบ็๋นอาการที่ซวย จะดิอย่ก็ฅ่อเมื่อนอนหล'บ่เท่าน11แอง 

ดอนกลางกืนมีเสียงเอะอะอยู่เรื่อย ไม่มีใครนอนหลบ ดอน 

ใกล้รุ่งจึงค่อยสงบลง และหลบกนไค้ ขำพเจ่าฅี่นขั้นพอดีก'บสว่าง 

ประตูหืองเบี่ดอ้าอยู่ ได้ยินเสียงอออึงที่ทางเดิน คนอื่น ๆ พาก*นฅื่นขั้น 

กนหนึ่งซึ่งมาอยู่นี่ไค้หลายว'นแลำ อธิบายให้พงว่า “ที่บนนี่ ฅรงทาง 

เดิน พวกยายชีแทสวดมนต์ทุกเช่าและเพื่อจะให้เราทำหลายได้รบแบ่ง 

ส่วนบุญ แกเบ่ดประตูไว้เสมอ,, 

ไม่อ้องสงนัยว่าทำนี่ก็ทำไปดำยกวามหนังดี แต่มันทำให้เรา 

ปวดหำและเจ็บกระดูก 

“นัาจง” ขำพเจ่าพูด “จำเพาะเลือกเอาเวลาที่คนจะหลบทีเคียว,' 

“พวกคนเจ็บที่ไม่มีอาการหนักอยู่บนนี่ทำน1น เพราะฉะนี่น 

เขาถึงได้เลือกมาสวดมนต์ก*นบนนี่” เขาฅอบ 

อ้ลเบอร์ดคราง ขำพเจ่าช่กโมโห เลยฅะโกนออกไปว่า '‘นี่ 

ช่างนอกนี่นน่ะเงียบนันเสียทีเถิด” 

นาทีหนึ่งให้หนัง แม่ชีคนหนึ่งโผล่เขามา แต่งตำคำยเครื่อง 

ขาวและดำดูกนัาย ๆ ฝาชีกรอบกานี่าอย่างสวย ๆ “บี่ฅประฅทีเถิดจ1'ะ” 

เสียงกนหนึ่งร,องขอ 

“เรากำนังสวดมนต์นัน เพราะฉะนี่นจึงเบี่ดประตูไว้” แม่ชีตอบ 



เ®0๖ 

“แต่เราอยากจะหลบอีกสำหน่อยนี่นะ” 

“พงสวดมนฅ์กีกว่านอนหลบ” หล่อนเถียง และยมอย่างไม่ 

เคียงสา “นื่ก็โมงเช้าแล่ว” 

อำเบอร์ฅกรางอีก ‘‘มีดประฅเดี๋ยวนทีเคียว” ข้าพเพ้ออกกำสิง 

แม่ชิ1ตกใจ เห็นไค้ว่าหล่อนไม่เข้าใจ “พุทโธ่ ก็เราสวดมนต์ 

วิงวอนสำหรบพวกแกคิวยเหมือนกินนะ” 

“เอาเถิดมีดประดเสียก็แก้วก้น” 

แม่ชีเลยหนีไป ทั้งประฅเมีดไว้ตามเดิม เสียงสวดมนต์ย''งคำเน้น 

เรื่อย 

ก้าพเก้าร้สืกโมโหจำ พูดว่า “ก้นจะน'บจนถึง ๓ ก้าม*นิ'ไม่หยุด 

ก้นจะเอาอะไรขก้าง” 

“ก้นก็เหมือนก้นแหละ” เสียงอีกคนหนึ่งพุด 

ก้าพเก้าน*บจนถึง ๕ แก้วหยิบขวดขนใบหนึ่ง เล็งฅรงช่อง 

ประต ปาลอดออกไปตกที่ทางเดิน ขวดแตกออกฌ็1นฅํ้งพันชน การ 

สวดมนต์หยดลงก้นที แม่ชีทีงฝูงโผล่เก้ามาเอ็ดเราก้นไปหมด 

“บดประตู” พวกเราก้องตอบ 

แม่ชีเลยถอย แม่กนที่เก้ามาหนก่อนอยู่ฌ็นกนก้ายฺที่สุด “พวก 

ไม่มีศาสนา” หล่อนว่า แต่กรื่นแก้วก็มีดประตูให้อยู่คี เราเลยได้ช*'ย 

ชนะ 

* 

พอเวลาเทียงผู้ตรวจโรงพยาบาลมาถึงและเอ็ดพวกเรา ขู่ว่าจะ 

ใส่ตะรางและอะไรต่ออะไรอีกมาก แต่ผู้ตรวจก็ไม่ใช่อื่นไกล คก้ายๆ 

ก้บผ้ตรวจสถานีตำรวจ กือสะพายคาบและติดอินทรธน แต่ก้นที่จริง 
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ก็เสมียนเราคี ๆ นี่เอง แม้แค่ทหารใหม่ก็ไม่ยอมน‘บถือว่าเบนนาย 

ทหารจริงๆ เพราะฉะน8นพวกเราจึงปล่อยให้แกพล่ามไป แกจะมา 

ทำอะไรกบเราได้ 

“ใครเบึนกนขว้างขวด” แกถาม 

ก่อนที่ข้าพเจ้าจะไค้มีเวลาฅกลงใจว่าจะรับสารภาพดีหรือไม่ มี 

เสียงกนพูดขั้นว่า “ผมเอง’’ 

กนเจ็บกนหนึ่งซึ่งมีหนวดเครารุงรังลุกขั้นนี่ง ทุกคนพาก'น 

ฅึ่นเรัน แกจะมารับสารภาพเอาอะไรรัน 

“แกหรือรุ” 

“กรับ ผมรำคาญที่ถูกปลุกขั้นโดยไม่มีความจำเบืน อารามโมโห 

เลยไม่รู้สึกว่าได้ทำอะไรไป” 

เขาพูดราวกบหนังสือ 

“ชื่ออะไร รุ” 

“ทหารกองหนุน โยเซฟ ฮามาแชร์” 

ท่านนายตรวจเกินออกไป 

พวกเราค่างก็อยากรู้ “ทำไมแกถึงบอกว่าแกเบ็่นกนขรัาง ไม่ 

ใช่แกสกที” 

เขาหำเราะ “ไม่เบนไรหรอก กนมีใบอนุญาฅขิงบน” 

ท้นี่พวกเราเข้าใจก,นหมดทุกคน ใครๆที่มีโบอนญาฅยิงบน 

แลำ จะทำอะไรก็ไค้ไม่มีใครว่า 

“รังง่นซี” เขาอธิบาย “กนมีแผลที่หำแลำเขาก็เลยให้ใบสำคญ 

สำหรับแสดงว่าบางกระงบางกราวรันไม่รัองรับผิคชอบในการกระทำ 
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ของกน ฅม่เต่นึนมาก,นก็สนุกใหญ่ไม่มีใครกลำมากวน ไม่มีใครทำ 

อะไรต่อก,น” 

“ก้นสารภาพเอาเสยเอง ก็เพราะก่นเห็นชอบค่วยการขก้างนํ้น 

ถาพรุ่งนึเขาเบีดประถูอีก เราฅ็องขว้างใหม่” 

พวกเราพาก,นคีใจ มีฅาโยเชฟ ฮามาแชร์อย่ก,บเราแลว จะ 

เล่นบ้าอย่างไรก็ไค้ 

กรนแล่วรถเปลอันเงียบเชียบ ก็มาบรรทุกเราไป 

เขาพ,นแผลเราเสียอย่างแน่น เราครางก*1น่ลํน่ 

* * * 

ในหองเรามีกนเจ็บอยู่ ๘ กน บี'เฅอร์ ผมดำหยิกเป็นคนเจ็บ 

หนักกว่าเพื่อน เบนแผลที่ปอก ฟรํนซ์ ว้ชแฅร์ ซึ่งนอนอยู่ขำง ๆ มี 

แผลถูกยิงที่แขน ซึ่งในชนแรกถูจะไม่ว้ายแรงอะไรนัก แก่,ในกืนที่ ๓ 

เขาร,องเรียกเราให้ช่วยสนกระคง เพราะเขารู้สึกว่าเลือกไหลไม่หยุค 

ขำพเว้ากคกระกึงให้แม่ชีซึ่งอยู่เวรตอนกลางคืนก็ไม่เขำ พวก 

เรากวนแกมากนักแนัวในคืนวนน8น เพราะพวกเราที่ถูกชำระและแต่ง 

แผลมาใหม่ๆความเจ็บปวดมีมาก บางกนต้องการ,'ให้ยกขาไป'วาง 

อย่างนํ้น อีกกนต่องการให้วางอย่างน กนที่ ๓ ต่องการนา กนที่ ๔ 

ฅ*องการให้ว้ดหมอนให้ใหม่ ในทีสุดแม่ชีแก่และอำนเลยพื่นเสีย บ่น 

ออคแอคไป แก้วบอประคูเสีย กรงนแกกงนึกว่า จะกวนแกในเรื่อง 

เล็ก ๆ นอย ๆ เช่นเคียวกนอก แกก็ไม่มาเสียเลย 

พวกเราพาก,นกอย ฟรนซึ่บอกว่า “สนกระดึงเขาอีก” 
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ขำพเจำ,ทำฅาม แต่เขาก็ไม่มา ในด้านนของโรงพยาบาล มีแม่ชี 

อยู่เวรกนเคียวในเวลากลางคืน นางทีแกกำล่งมีธระด้บคนเจ็บ,ในหอง 

ด้นก็เบนไค้ 

“ฟร้นซ์ แกแน่ใจละ หรือว่าเลือกไหล” ขำพเจ่าถาม “ไม่ยง 
ะ 
งนละจะพาด้นถกค่าอีก 

ข 

“ผ่าพนแผลเบื่ยกหมกแล*วละ ใกรจุดไฟขั้นสกหน่อยไม่ได้ 

หรือ ใ 

ไฟ ก็ไม่มีใครจกเหมือนด้น สวิทซ์,ไฟพาธยู่ขำงประตู พวกเรา 

ไม่มืใกรลกขั้นไค้ ขำพเจาเอาน็วกคกระดึงเสียจนเหน็บกิน บางที 

แม่ชี'จะหลบเสียแล้ว ด้นที่จริงแกก็มืงานมากและทำงานหนำทุกร้น่ๆ 

นอกจากนนแลวขิงด้องสวคมนท์ไม่รู้จำหยุดอีกด้วย 

“นี่เราควรจะขวางขวดอีกกระม่ง” โยเซฟ ฮามาแชร์ ซึ่งมีใบ 

อนุญาตให้ขิงบืเนเอ่ยถามขั้น 

“แกก็คงไม่ได้ยินดีไปกว่าได้ยินกระด้งทรอก” 

ในที่สดประตเบี่คออก แม่ชีแก่โผล่เขำมาบ่นพลาง แต่พอแก 

เห็นแผลของฟร้นซ์ แกก็ตกใจและพูดว่า “ทำไมไม่มืใครเรียกฉิน” 

“เราล้นกระด้งเสียแทบแย่ แล้วพวกเราก็ไม่มีใกรเดินได้” 

ฟร้นซ์เลือดดกมาก แม่ชีพนแผลให้ใหม่ ในตอนเช้าเรามอง 

คหนำเขาเห็นแหลมเส้ยมและซีดลงมาก ส่วนวนก่อน ๆ ย*งดแจ่มใส 

ดี เดี๋ยวนี่แม่พี'เองเขำมาเยี่ยมบ่อย ๆ 

* * * 



1®ง ๑0 

บางกราวมีนางพยาบาลสมิกรเข้าช่วยเหลือคำย พวกเหล่าน 

อ่อนโยนคี แค่ไม่ส้ชำนาญในหนำที่ มิกจะทำให้เราเจบในขณะทีมา 

ช่วยจดเตียงให้ และพวกเราข้องเข้าก็ตกใจ เลยทำให้เราเจ็บใหญ่ 

พวกแม่ชีไว้ใจไค้คีกว่า เพราะเขาร้ว่าควรจบตำเราอย่างไร 

เสียแค่ว่าไม่กรึกครั้นเท่าน1น มีอย่บ้างบางกนที่'ชอบสนุกเสชา น่าชม 

เชย ไม่มีใครเลยที่จะปฏิเสธไม่ทำความพอใจให้แม่ชี สิแบรติน 

เพราะหล่อนเบนคนประเสริฐ แม้แค่เห็นอย่ห่าง "I ก็ทำให้ชนใจ คนที 

มาอยู่นี่ไม่น่าจะบ่นไค้ เพราะที่นี่ไค้รำเก-วามเลํ้ยงคูเหมือนกบพลเรือน 

-ส่วนในโรงพยาบาลทหารนี่น พอนึกถึงเขำก็เวียนหำ 

ฟข้นซ์ วชแฅร์ ถอยกำล่งลงไปทุกที ว*นหนึ่งเขาถูกนำไปทีอน 

แลำไม่ไค้กลบมาอีก โยเซฟ ฮามาแชร์ รู้เรื่องนี่ตี “เราจะไม่ไค้เห็น 

เขาอีกแล่ว เขาพาไปเข้1เห่องค่บ่จิต” 

“แกหมายความว่ากระไร หองด*บจิต” กร๊อปถาม 

“ห่องสำหร"บตายน่ะซี-” 

“มินํเบ็่นย*งไง ใ” 

“ห่องเล็ก ๆ อย่ที่มุมตึก กนเจ็บกนใคที่จวนฅาย เขาเอาไป 

ไว้ที่นํน ในนี่นมีเตียงอยู่๒เตียง และโคยมากเรียกข้นว่าห่องด"บจิต” 

“แค่เขาเอาไปไว้ที่นนทำไมข้น” - 

“เพราะเขาไม่ข้องมีธุระมากน่ะซี แลำก็สะดวกอีกดำยเพราะ 

หองนี่อยู่ใกล้ลั๊ฟท์ ที่จะไปยำห่องไว้ศพ อีกอย่างหนึ่งบางทีเขาทำเช่น 

นี่ เพราะเห็นแก'กนที่กำลำเบ็่นอยู่ จะไค้ไม่มีใครตายตาม นอกจาก 

นี่นแลำ เมื่อถูกแยกไปตามลำพำ!.ช่นนี่ เขาก็จะไค้คุแลให้ตีขนอีก” 
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“แร้วกนที่ร้องถูกไป เขาไม่ว่าย*งไงหรือ ใ” 

โยเซฟ ย*กไหล่ “โดยมากเขาไม่ค่อยรู้สึกตำนำ.หรอก” 

“ทุกคนรู้เรื่องนี่ไหม ใ’’ 

“ถ้ามาอย่นาน ๆ หน่อยก็รู้,ซี” 

* -* * 

ในตอนบ่าย เทียงของฟร้นซ์ วํชแฅร์ มีกนอื่นมาอยู่แทน อีก 

๒ ว*นทีหล*ง์ กนใหม่ก็ถูกนำไปอีก โยเซฟชใบ้ให้เราดู เราได้เห็น 

มาๆไปๆกนหลายราย 

เบนหลายกรง พวกญาทีมาน"งร้างเทียง ร้องไห้หรือพดพรำ 

อย่ค่อย ๆ มียายแก่คนหนึ่งไม่ยอมไปจากที่น่น แต่แกจะอยู่ตลอด 

คืนอย่างไรไค้ พอร่งขนแกก็กล*บมาแต่เร้าตรู่ แต่ร้งไม่เร้าพอ เพราะ 

เมื่อแกเดินไปถึงเตียง มีกนอื่นเร้าแทนที่เสียแลว แกเลยตองไปที่ 

ห*องไว้ศพ ผลแอ๊บเปอล ซึ่งแกมีทีศมือมาถ้วย แกเลยให้เราเสีย 

ต่อจากนํ้น่ บื่เฅอรํมีอาการหน์ก่ลง ใบหน่าแสดงกวามรอน 

ของร่างกาย บอกท่าว่าไม่ไค้การ และร้นหนึ่งรถเปลมาอย่ร้างเทียง 

“จะเอาร้นไปไหน ใ” เขาถาม 

“ไปร้องชะแผล” 

แร้วตำก็ถูกยกชั้น แต่แม่ชีได้เผลอไป หยิบเอาเสีอกางเกง 

ของคนเจ็บมาวางบนรถร้วย เพื่อจะได้ไม่ร้องร้อนมาเอาเบนสอง 

เที่ยว บี1เฅอร่รู้ร้วพยายามจะคนลงจากรถ “ไม่เอา ร้นจะอข่ที่นี่ 

เขาช่วยร้นจบร้วให้อยู่ในรถ บื่เตอร์ร็อง แต่เสียงเกือบไม่มี 

เพราะเจ็บที่ปออ— “ร้นไม่ยอมไปร้องดบจิต” 
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“ก็เราจะไปห*อ์งชะแผลค่างหากเล่า” 

“กิางํ้นเอาเสั้อไปควยทำไม” 

ครนแล*วก็พูคไม่ออกได้แค่ดั้น แล*วพูดเสียงแผ่วเบาๆ “อยู่ 

นี่แหละ” 

ไม่มีใครฅอบ แค่เขาช่วยกนเข็นรถออกไปที่ตรงประตู บื่เฅอร์ 

พยายามจะลุกขํ้นอีก ผมอ'แหยิกดำแกว่งอยู่ไปมา น*ยนตาเต็มไปควย 

นาตา “กนจะกลบมาอีก ก*น-จะมาที่นี่อีก” 

ประตูบิ!ค พวกเราตกใจก*น แค่ไม่มีใครพูดว่ากระไร ในที่สด 

โยเซฟ เอ่ยขนว่า— “หลายคนมาน*กแลว พูดอย่างเดียวกินน แต่ 

เวลาใครถกเข*าไปอย่ในนี่น ไม่เห็นได้กลบมาส,กคนเดียว” 

* * * 

ข*าพเจำถูกจ'บไปผ่าต่ค เล่นเอาเอาเจียนไป ๒ ว*น กระดกจะ 

ไม่ติดกินอีก นี่เบนคำของเลขานุการของคุณหมอเขาว่า กระดกของ 

อีกกนหนึ่งงอไปหมด ต่องต่ดกินใหม่อีก สกปรกจริง 

ในพวกที่มาถึงใหม่ ๆ มีทหารหนุ่ม ๆ ๒ กน เบี่นโรคเต่าลีบ 

นายแพทย์ใหญ่มาเห็นเขำดีใจใหญ่ “เราจะจ'ดการฺเสียให้เรียบรอย” 

ท่านบอกกิบเจำ ๒ คนน'น “เราจะทำการต่ดผ่าเสียส'กินิดเดียวตีนแก 

ก็-จะเบ็1นปกติ เอาแม่ชีจ๊ะ เอาตวเขามาซี” 

พอนายแพทยออกไปแลว โยเซฟซึงมีความร้มาก บอกกล่าว 

ว่า “อย่าขอมให้ต่ดเลยเบนอนิขาด นี่แหละเบนของโปรดอีฅาแก่แก 

แกบาเลยที่เดียว พอเหนใครที่แกจะตดได้ละก*อชอบเสียจริง ๆ ที่แก 

ต่กิผ่านี่นี่สำหร*บ-จะแก้ให้ตีนลีบให้หาย แค่พอเสร็จแล*วไม่มีฅีนเหลือ 
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เลย นแหละผลที่จะไค้อย่างแน่นอน ท้หทํง่ฅ็องใช้ไม้แทนและฅอง 

เดินใช้ไม้ทำวไปตลอดชีวิต” 

“ทำง1น ควรจะทำอย่างไรคี ใ” เจำหนุ่มคนหนึ่งถาม 

“บอกว่าไม่ยอมซี แกมาอยู่ที่นี่สำหรบรกษาบาดแผลต่างหาก 

ไม่ใช่รกษาฅีนลีบ ตีนลีบนึ่มไเทำให้แกเดือดรอนหรือเปล่าล่ะ ก็เปล่า 

ก็เห็นไหมล่ะ เดี๋ยวนํ้แกยงเดินได้ แต่ทำแกขืนปล่อยให้อีฅาแก่แกผ่า 

ละทํอเบนสนเรื่องละ สื่งที่ฅาแก่ฅ่องการ ดือ ลูกหมา จะไค้ทดลอง 

ตามวิธีของแก เพราะฉะนึ่นสงครามนึ่เบ็นโอกาสเหมาะสำหรืบแก 

และสำหรืบหมออื่น ๆ ทํวย แกลองมองไปดูข้างล่างซี มีคนอ?ยู่ราว 

โหลหนึ่งเดินโซๆเซ"]น'นแหละ พวกน8นถกทํดผ่าแทํวทํ้งนึ่นเบึน 

หลายกนมาอยู่นึ่ฅํ้งํแฅ่ ©๙๑๔ หรือ ๑๕ ไม่มีสํกคนเดียวที่เดินไค้ดี 

กว่าเมื่อก่อน โดยมากกลบโรคร่ายไปเสียอีก ทกๆ๖ เดือน ตาแก่ 

ก็จบพวกนึ่หํกกระดูกเสียใหม่ ทกกร8งจะเบึนกราวที่หายอย่างแน่นอน 

เชื่อทํนเถิด ตาแก่ไม่กลาผ่าหรอก ทำแกบอกเสียว่าไม่ยอม” 

“ช่างแกเถอะ” ทหารผู้เคราะห์รำยคนหนึ่งตอบ “ให้ดีนห์ก 

เสียทํงดีกว่าให้ทํนสมองแตก ไม่มีใครรู้ไค้ว่าเมื่อกทํบไปที่โน่นจะโคน 

เข้าที่ไหนอีก ? ใครจะทำอย่างไรทํนก็ตามใจเถิด ขอแต่ให้ได้กล'บ 

บ้านอีแล่วก'น ยอมมีตีนเบ็1นไม้ดีกว่าตายโหงเลย” 

อีกคนหนึ่งย*งหนุ่มเหมือนทํบเรา บอ?)ว่าไม่ยอมให้แกผ่า (.ชำ 

ว*นหนึ่ง ฅาแก่เรืยกกนทงสองขนไปเทศนาเสียอย่างยืคยาว จนในที่ 

สดกนที่งสองตกลงยอมให้แกผ่า จะหลีกเลี่ยงอย่างไรไค้ พวกเหล่านึ่ 
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มนเบ็นแต่เพียงพลทหาร ส่วนอีตานํ่นเบนกน!หญ่โฅ ทํ้ง์สองเมื่อ 

กล*บมาขาตำงอยู่ในเผือก 

การออกจะไม่ส้คีสำหรํบอ*ลเบอร์ต เขาเอาตำไปฅคขาเสียแล่ว 

ตดไปตงแต่ตะโพก เดี๋ยวนอ*ลเบอร์ฅไม่อยากพดอะไรแล*ว ครํ้งหนึง 

บอกว่าจะยิงตำตาย ถาไค้มีโอกาสจ*บบึนอีกสำที 

กนบาคเจ็บไค้ถกลำเลียงส่งมาอีก ห่องของเราตำงร'บคนตาบอด 

๒ คน คนหนึ่งเบนนำดนตรียงหนุ่มแน่น พวกแม่ชีเวลาเอาอาหาร 

มาให้ไม่กลำเอามีดมาดำย เพราะเจ้าหนุ่มนี่แย่งเอาไปไค้กรํ้ง์หนึ่ง แต่ 

ถึงกระนี่น เรื่องก็ขำไม่ว ายที่จะเกิดขั้นจนได้ ในตอนเย็นขณะที่เขา 

เอาอาหารมาให้กิน แม่ชีถกเรียกไปเสียที่อื่น ที่งจานก*บขาว ก*บซ่อม 

ไว้บนโต๊ะ เลำหนุ่มคลำเอาซ่อมไปแทงตำเองเช่าที่ตรงหำใจอย่างเต็ม 

แรง แลํวหยิบเกือกขั้นได้ก็ตอกลำมซ่อมอย่างสดกำลำ พวกเราเรียก 

ให้คนมาช่วย ผู้ชายต1งสามกนฅำงช่วยก*นจึงแย่งซ่อมได้ แต่ยำง1น 

ซ่อมยำผืงไปไค้ลึก ครนแลํวในตอนกลางคืนแกก็เอะอะจนไม่มีใคร 

ไค้หลํบไต้นอน ตอนเช่าขากรรไกรเลยลำง 

เตียงว่างลงอีกแลำ ลํนแลำว'นเล่าผ่านไป มีแต่ความเจ็บปวด 

ก*บความกลำเบ็'นเลำเรือน พรำมก*บเสียงครางก*บเสียงสะอึกเสลด 

หางวำ แม้แต่หำงด'บจิฅก็ใช้ไม่ไค้ประโยชน์เสียแลํว เพราะเล็ก 

เกินไป กนตายทนไม่ว่าที่ไหน จนพวกแม่ชีไม่ท,นจะพยาบาล 

แต่ว*'นหนึ่งประตูเบี่ดออก รถเปลแล่นเช่ามา และบนนี่นหน้า 

ตาซีดผอม แต่ตำตรงและร่าเริง ผมหยิกลํนไปมา บื่เฅอร์นํงอย่อย่าง 

ภากภมิ แม่ชีลิแปร์ฅิน ยมนอยยมใหญ่ เบนคนไสตรงไปยำเตียง 
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เก่าของเขา บี่เกอร์กล*บมาได้จากห*องค*บจิฅ เรานึกว่าคายเสียนาน 

แล่ว่อีก 

เขามองดรอบ ‘ดู คำ “นี่จะว่าย*งไงเล่า” 

ตลอดจนโยเซฟก็ย*งด*องสารภาพว่า นี่เบ็1นคร1งแรกที่เขาไค้เห็น 

อย่างนี่ 

ทีละนอย ๆ พวกเราบางคนลองห์ด์ยืน ข่าพเจาได้รบไม้กา 

ร*กแร้สำหร*บห*'ดเค้น แค่ข่าพเจ่าไม่ก่อยได้ใช้มาก ข่าพเจ่าไม่กล่ามอง 

ควงตาของอ*ลเบอร์ค เวลาข์าพเจ่าเดินไปมาควงคาของเขามองตาม 

ข่าพเจ่าดํวยอาการแปลก เพราะฉะน1นบางคราวขาพเจ่าจึงหนีออกไป 

เค้นเสียที่ทางเดิน ที่น,นสบายใจกว่า 

ช1นล่างฅ่อเราลงไป มีพวกบาดเจ็บที่ท่องที่หลง พวกเจ็บที่ 

ศีรษะและที่ถูกต*ดผ่าสองอย่างสามอย่าง ทางดานขวาของคึก มีพวก 

บาดเจ็บที่กาง พวกถูกไอพิษ พวกถูกเจ็บที่จมก หูและคอ ทางด่าน 

ข่ายพวกน*,ยนึตาบอด บาดเจ็บที่ปอด ที่กระดกเชิงกราน คามข่อ 

ลกอ*ณ1ทะ ในลำไส้ กนเราจะรู้ไค้ว่าอาจถูกเจ็บได้สำกี่แห่ง ก็เห็น 

จะเบนที่ โรงพยาบาลนี่แหละ 

มีอยุ่สองกนที่เบึนบาดทะย*กตาย ผิวหนำกลายเบนสีซีก อวยวะ 

ก็แข็งทื่อ เหลือแค่ดวงฅาเท่านี่น ที่ย*งมีชีวิตอยู่ กนเจ็บหลายคนเอา 

ขาหรือแขนที่ถกต*คนี่นวางหอยไว้ ตรงใต้บาดแผลมีอ่างกอยร*บนี่า 

หนอง อ่างเหล่านี่ส*ก ๒'-๓ ชำโมงก็เทก*น,เสียกร1งหนึ่ง อีกพวก 

หนึ่งนอนอข่ในเผือก ข่าพเจ่าไค้เห็นบาดแผลที่ลำไส้เค็มไปควย 

อุจจาระ เสมียนกนหนึ่งได้เอารูปเอกซเรย์ กระดูกที่ตะโพก หำเข่า 

และบ่า ซึ่งแหลกละ เอียดให้ข่าพเจ่าดูดำย 
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เรานึกไม่ออกว่า เมื่อร่างกายอนป่นบไปนี่ยงมีหนาฅาของ 

มนุษยซงชีวิตยำเดินอย่ทก นุ วน และนี่ๆเบนแต่เพียงโรงพยาบาล 

โรงเคียวแห่งเคียวเท่านี่น, ที่อื่น นุ มีอีกดงแสนแห่ง'ในประเทศเยรมน 

อีกแสนแห่งในประเทศฝร้ง์เศส อีกฅ1งแสนแห่งในประเทศรุสเซีย 

ทุกสงทุกอย่างที่อาจเขียนไท้ ทำได้ และนึกถึงไท้ จะไม่เบนของไร้ 

ประโยชนอย่างไร ถำการเช่นนี่ยงเบ็1นไปได้ ความเจริญและการ 

ศึกษาที่งหมด ย่อมดองเบี่นแต่การโกหกอย่างหมคค่าทีเคียว ที่ไม่ 

ขำพเจาเห็นแล'วว'า คน 

สามารถจะบ้องกนเลือดมิให้ไหลนธง มิ,ให้ฅองมีห่องทรมานอยู่น'บ 

ควยแสนนุเช่นนี่ โรงพยาบาลโรงเคียวก็แสดงให้เห็นแลวว่า สงคราม 

เบนอย่างไร 

ขำพเบ้ายงหนุ่มอายเพียง ๒0 11 แต่กระนี่นขีาพเจาไม่ร้จ่กชีวิต 

อย่างอื่นเลย นอกจากกวามเศร้า ความฅาย ความกลำ และเครื่อง 

ประคีบที่ใช้โรยหนำอบายแห่งความทุกข์ 

เราได้ถูกยให้เกลืยคกนเองอย่างไร และโดยเงียบ นุ โดยความเขลา 

โดยความบ้า โดยกำสง ตามคำสง และอย่างไม่เคียงสา ฆ่ากํนเอง 

ท้าลายกินเอง ขำพเจำเห็นแลำว่า บ้นสมองบ้นวิเศษที่สคของโลก คิด 

ประดิษฐ์เครื่องอาวุธและกำพูดเพื่อให้อาวุธนี่นี่ร้ายกาจหนำเขั้น และ 

ทนทานยงขั้น ทุกกนที่อยู่ใน'ว*ย่ชำพเ'จำที่'ทางดำนนี่และคาน'1นนตลอด 

ทำVวิภพ ก็เห็นอย่างขำพเจานี่แหละ ทุกกนในวำขำพเจากำลำชิมรส 

ถึงเหล่านี่พรำมก*ปขำพเจำ บิดาของเราจะทำอย่างไร ถำเรายืนขั้นใน 

ท*นทีท*'นใด เล่าเรืองของเราให้พง ไ ทานจะ หวำให้เราทำอะไร เมื่อ 

สงครามบ้งเอิญจบสํ้‘นลงไป กิจของเราตลอดเบ็!นบี่ นุ ที่แล'วมานี่ 

ไม่มีอื่นนอกจากการประหารเบนกิจอันแรกของเราในชีวิฅ ความรุ้ใน 



ม'เสฟ่ 

เรองชีวิตของเราหมดเขตอข่เพี')งแค'ความตาย อะไรจะบ*งเกิดขนภาข 

หลำหนอ 1 และเราจะเบ็1นอว่างไรไปแน่ ใ 

* * 

ผู้ที่มีอาวโสที่สุดในห้องเรา คือ เลว*'นด๊อฟสกี่ อา?]แกถึง ๔0 

และนอนอยู่โรงพยาบาลนึ่มาได้ถึง ©0 เดือนแล้ว เพราะมีบาดแผล 

ที่ทอง ๒- ๓ อาทิตย์ที่แรัวมา อาการของแกค่อยยำรทขืน จนลุก 

ขืนได้บา าง 

หมู่นืแกกำล้งงุ่นง่านมาก เ-พราะได้ร''บหนำสือจากภรรยาซึ่งอยู่ 

ที่รัานในเขตโปแลนด์ทางโน่นว่า หล่อนเก็บผสมผะเสเงินได้พอแล้ว 

สำหรับเสียค่าเดินทางมาหา เวลานํ้หล่อนออกเดินแล้ว และอาจมา 

ถึงได้ในรันใครันหนึ่ง เลรันค๊อฟสกี่ร้ข่าวเข่า กลืนข่าวไม่ลง ไส้กรอก 

รับหำรักกาดแดง ที่เบ็1นส่วนของแก แกยกให้รับคนอื่น เมื่อได้ชิม 

รสแล่วเพียง ๒-๓ คำ แกเดินรอบ ๆ ห,องถือเอาจดหมายไปเที่ยว 

อวดใครฅ่อใกร ทุกกนได้อ่านแลวฅง ๑0 กรง ตราชองกรมไปรษณีย์ 

ถูกตรวจแลำถูกตรวจเล่า ไม่รู้ว่ากี่หนต่อกี่หน ตำบลที่อย่เกือบจะอ่าน 

ไม่ออก เพราะเปรอะเบอนดำยนาม*น่และขืมือ ในที่สุดส์งที่บ*'งเอิญ 

ก็รังเกิดขืน เลรันด๊อฟสกี่มีไข้กรับขืนอีก เลยด*'อง,ไปนอน 

แกไม่ได้พบเมียแกมา ๒ บี่กว่าแล้'ว ระหว่างนํ้นหล่อนได้มี 

บุตรเกิดขืนคนหนึ่ง ซึ่งหล่อนพามาจะให้หาพ่อดำย แต่ขำมีต็งอื่นซึ่ง 

เลรันค๊อฟสกี่นึกถึงอยู่ แเกเกยหวำว่าจะได้รับอนุญาตให้ไปในเมือง 

เมื่อเมียแกมาถึง เพราะว่าการพบรันน1นก็ดีจริงอยู่ แต่เวลาคนเราพบ 

รับเมียเมื่อได้พรากจากรันไปเสียเบนเวลานานเช่นนน ถ้าพอจะทำได้ 

ก็กงอยากจะทำอื่นอีกบาง 



1ซีส๑๘ 

เลว*นก๊อฟสก็ ไค้ปรารภอย่กับพวกเราเบนเวลานาน ใน 

กองท,พของพรรค์นํ้ไม่ใช่กวามลไ] และยิงกว่านึ่นไม่มีใครเลยที่จะ 

กไ]ค้านในเรื่องน็ พวกเราบางกนที่เคยไค้กับอนญาฅออกไปในเมือง 

ก็บอกกับแกว่ามีที่ดิ ๆ เหมาะ ๆ อย่ ๒-๓ แห่ง คือฅามสวนและที่ 

เงียบ ๆ ซึ่งจะไม่มีใกรมารบกวน มีกนหนึ่งรู้กักทองอยู่แห่งหนึ่งเสีย 

กัวยซา 

แก่ม*นจะมึประโยชน์อะไร เที่ยวนึ่เลกันด๊อฟสก็กัองนอนกับไข้ 

อยู่ในเกียงเสยแล,ว์ ชีวิตจะเบน'ต็งซึ่งหมดความสำราญสำหรไIแก 

กัาแกไม่สำเร็จความประสงค์ พวกเราช่วยกันปลอบโยน และกัญญา 

ว่าอย่างไรก็ก่องช่วยให้ธุระของแกสำเร็จจงได้ 

บ่ายกันหนึ่งภรรยาก็มาถึง ร่างนํอยๆรงกัง น*ยน์หาแสหงความ 

วิตก แต่ลอกแลกกกัายๆนก แต่งตำใส่เสอกลมสีดำๆมีโบไม่ร้ว่า 
VI I VI ^ ^ VI 

ไปไค้กับมรดกมาจากไหน 

หล่อนกระซิบพก ๒-๓ กำ และขืนกระมิดกระเมยนอย่ที่ประต 

หล่อนตกใจที่มาเห็นพวกเราผู้ชายอยู่กำยกันค1ง ๖ คน 

“อำวกังไง มาริยา’, เลกันก๊อฟสก ‘กักพลางกำ ลก กระเดือก 

“เขามาซิ เขาไม่ทำไมหรอก” 

หล่อนเดินเช่ามายื่นมือให้ทุกคนกับ แล่วหล่อนจึงเบี่หผ้ากลม 

เด็กออก ระหว่างน8นเด็กไค้ปล่อยอะไรออกมาเต็มผ้าแลำ จากกระเปา 

ห็วขนาดเชื่องมีไข่มุกเก๊ประกับใบหนึ่ง หล่อนช*กเอาผ้ามาเปลี่ยน 

ให้เด็กใหม่ กิจอไเนึ่ทำให้หล่อนหายเจื่อนไปหน่อย ก7น่แล่วที่งสอง 

ก็เริมสนทนากัน 



เ3) ๑ 

เลว*นค้อฟสกดท่าทางหงคหงิค ชายตากลมคิกมาคูเราอย่างไร้ 

กวามสข 
^ ๐ 0^ 

เวลานกาลงเหมาะ หมอก็มาเยี่ยมเสร็จแล่ว บนตึกจะมีนาง 

พยาบาลอยู่ก็กงแต่คนเดียว พวกเรากนหนึ่งจึงรบหนำทื่ออกไปดูแล’ว 

กล*บเขามาพย*ก “ไม่มีใกรเลย ถึงเวลาแล่ว์นึ่โยฮืนเอาซิ” 

ทงสองกนซุบซิบล่น ผู้หญิงหนาแดงและทำท่าอาย พวกเราขํ้ม 

อย่างดีใจ แสดงว่าไม่เบ็่นไรมิไค้ ขนบธรรมเนียมหรือประเพณีต่างๆ 

ให้อ้ายผีม่นเอาไปเสียให้หมด ของพรรค์นึ่เหมาะสำหรืบเวลาอื่น 

เดี๋ยวนึ่มีแก่กาช่างไม้เลว*,นก๊อฟสก็ ซึ่งถกยิงเสียจนเบนคนทุพพลภาพ 

และเมียของเขาใกรจะร้ไค้ว่าเมื่อไรเขาจะมีโอกาสพบหล่อนอีก เขา 

อยากจะไค้หล่อน เขาก็ควรจะไค้ 

สองกนยืนเผาที่ประต คอขดพวกนางชี ล่าหากจะเข*,ามาก็ให้ 

บ'องกนไว้ ตกลงล่นไว้ ว่าจะยืนอยู่ประมาณ ๑๕ นาที 

เลวไเก๊อฟสก็ได้แก่นอนกะแกง พวกเราคนหนึ่งก่องเอาหมอน 

หนุนหล*,งให้ อัลเบอร์กร,บเอาเก๊กไปอัมไว้ และพาก*,นห*,นหนี เสอ 

คลุมสีดำหายเข็าไปได้ล่าคลุมเกียง พวกเราทำไม่ร้ไม่ช้ เล่นไพ่ล่น 

เสียงเอะอะ 

ทกสิ,งทกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น เราเล่นล่นเพลินจนลืม 

เลว*,นก๊อฟสก็ ต่อมาอีกส*กครู่หนึ่งเด็กเรื่มรือง อ*,ลเบอร์ตพยายามพกอย่ 

ไปมา ครื่นแล่,วได้ยินเสียงเตียงลํนี เมื่อเราเงยหนาขนดเก๊กมีขวดนม 

อข่ที่ปากแล่ว้ และไปนั่งอยู่บนตึกแม่เบ็1นอ',นว่าเสร็จธุระล่นไปเสียที 

พวกเราเวลานึ่ร้สึกว่าเบื่นกรอบกรำล่นใหญิล่นเดียว ผู้หญิง 

เดี่ยวน้ก่อยสงบลงเบนปกติ ส่วนเลล่แก๊อฟสก็นอนเหงื่อ'ไหลหนำบาน 



เขาเบิคกระเปากผ้เอาไส้กรอกอย่างคืออกมา ๒-๓ ด้นหยิบ 

มีคเฉือนเบ็๋นซน "I กวำมือเรียกพวกเรา แม่ผู้หญิงเบนกนแจกให้ 

ทวถึง เวลานหล่อนคงามขน เราเรียกหล่อนว่าแม่ หล่อนพอใจถึงก*บ 

ช่วยจ*คหมอนให้เรา 

* * * 

สองส'ปดๅห์ก่อมา ขำพเจาต้องไปที่ห้องนวคทุก]เช้า สำหร*ป 

คำขา'ให้เข่ารูป และหำให้เกลื่อนไหว แผลที่แขนนื่นหายมานานแผ้ว 

กนเจ็บได้ถูกส่งมาใหม่ ๆ อีกจากแนวรบ ผ้าพ'นแผลเดี๋ยวน 

เลิกใช้ผ้าเสียแล่ว เปลี่ยนเบ็1นกระดาษได้ยินว่าผ้าออกจะหายาก 

เสียแผ้วที่แนวรน 

ขาคำนของอำพอร์ตค่อยขำชำขั้น แผลเกือบจะบิ1ดอยู่แผ้ว 

อีก ๒-๓ ส'ปดาห์จะต้องไปลองใส่ขาไม้ เดี๋ยวนื่เขาก็ยำไม่ค่อยพูคมาก 

อย่น,นเองและรู้สึกว่าขรึมมากกว่าเดิมมาก พูด ๆ ไปประเดี๋ยวก็หยุด 

จองตรงไปผ้างหนำ ผ้าเขาไม่ได้อยู่ก*ปพวกเราก็เห็นจะฆ่าดำฅายเสีย 

นานแผ้ว แก่เดี๋ยวน เขาพนเขตอ'นตราย เวลาเราเล่นไพ่ก'นเขาก็มา 

มองดูควยบ่อย ๆ 

ผ้าพเผ้าไค้รีบอนุญาตให้ไปผ้าน เนื่องผ้วยกาวหายเจ็บใหม่ ‘ก 

มารคาผ้าพเผ้าไม่ยอมให้ผ้าพเผ้าจากไปเลย ท่านอ่อนเพลียเต็มที 

ทกสี่งทกอย่างดม'นรายยี่งไปกว่าคราวก่อนท1งสน 
ะ .1 1^ ^ 

ก่อนนไป ผ้าพเผ้าถูกส่งตำจากทีรวมพล ไปยำแนวรบอีก 

กรงหนื่ง 

การลาจากเพื่อนรำ อำเบอร์ต กร์อปนน เศรำเหลือทน แก่ 

กนเราก็ย่อมผ้องเกยชินต่อการพรรด้นื่ในกองท*พ 

ฮ^ 
V. 



II11II ออ 

พวกเราไม่น้บส'!]ดาห์อีกแล่ว เมื่อขำพเจากลบขั้นมาแนวรบ 

กำล่งเบ็1นฤดหนาว พอกระสุนบนใหญ่มาระเบิด ก่อนดินที่กระจาย 

ไปก็มือำนาจดุจชนระเบิดเหมือนกน เดี๋ยว‘แล้นไม้*ขียวไปหมดอีก 

แล*ว ชีวิดเราอี'วนเวียนอยู่ระหว่างแนวรบก้บที่พ้ก เราออกจะชินก*บ 

การอย่างนแล้ว สงครามเบี่นต*นเหตุแห่งมรณะ เช่นเดียวก*บิโรก 

มะเร็งหรือ-ว'ณโรคเหมือนไข้หวิดใหญ่ หรือโรคบิด แต่กนดายมีมาก 

กว่า อาการตายก็พิสดารและรำยกาจยิงกว่าเท่านํ้นเอง 

กวามกิคของพวกเราเปรียบไค้ว่าเหมือนก*บค้นเหนียว ซึ่งอาจ 

บนไค้เบนรูปคามว่น เวล าเราอยู่ที่พ*ท ความค้ดก็ม*กจะค้ แต่เวลาอย่ 

ใต้กระสุนบื1นกวามคิดก็ตายดาน ท่งอ่นเต็มใปคํวยหลม ควยบ่อ 

ทํ้งภายนอกและภายใน 

ทุกกนก็เบนเช่นน ไม่ใช่แต่พวกเราที่อย่ที่นี่เท่านน สงซึ่ง 

บ'งเกิดขนแต่ก่อนน้ใช้ไม่ได้เสียแล้ว และเท่ากบว่าไม่มีใครร้จำอีก 

แล้ว 

วงศ์ตระถูลก็ดี การอบรมก็ดี เปลี่ยนแปลงไปหมด เหมือน 

ก*บว่าไค้ถูกลบให้เลือนไปจนจำกนเกือบจะไม่ไค้ เปรียบเหมือนว่า 

แต่ก่อนนเราเบ็1นเงินตราของประเทศต่าง ๆ แต่เดี๋ยวนเราถกหลอม 

รวมก่นก็คงเบ็นเงินเหมือนก่นหมด สำหรํบจะแยกให้แตกต่างกนไป 

ไค้ จะล้องเอาฅํวโลหะมาแขกธาตุ ก่อนอื่นเราเบนทหารแต่ภายหล*ง 

ล้ๅยอาการอนแปลกและหนำอบอาย เราก็เบนกนอย่คี 



1ต0เ20|๑3 

พวกเราน้ฟรีขบเหมือนกบว่าเบี่นบริษํทพี่น์องอ้นใหญ่โฅ ซึง 

เกิดขํนควยชีวิตกินอย่ในท่ามกลางภย่นึตราย ชีวิตร์งมีอาการตึงเครียด 

ใกล้มรณะ และส็่งเหล่านึ่เพื่มพนความร*กิและมิตรภาพระหว่างเรา 

การร่วมทกข์ร่วมสขท่วขกินประหนึ่งกไพวกนๆโทษ กวามซื่อตรงและ 

ความจริงใจต่อกินกิงที่มีระหว่างพวกที่ถกตดสินประหารชีวิต ทุกคน 

ต่างก็พยายามหากวามสุขในชํวโมงที่ ทุ ผ่านไปโดยไม่ตองพะว้าพะวิง 

ที่จะนึกถึงว่า แลวใครจะว่าอย่างไร 

สาเหตุเหล่านึ่แหละที่ทำให้จาเคนรีบตำซุปกิวกไหมูแยีมกิน 

อย่างตะกละตะกลาม เมื่อไค้ทราบว่าขำศึกจะทำการตี ท1งนึ่ก็เพราะ 

เขาแน่ใจไม่ไค้ว่า อีกชีวิโมงหนึ่งต่อไป จะมีช้วิฅอย่อีกหรือไม่ พวก 

เราไค้เคยเถียงกินว่าการกระทำเช่นนึ่ถกหรือผิด คฅนนเห็นกวามผิค 

เพราะตองนึกถึงว่าอาจถกขิงที่ทไ)งก็เมีนได้ และอนฅรายจะมีในขณะ 

ทไงเต็มมากกว่าที่ท่องแห้ง 

สี่งเหล่านึ่แหละเย้นบญหาสำกไ0 เบนเรื่องที่เราท่องใคร่ครวญ 

จะเบนอย่างอื่นไปไม่ไค้ในที่นึ่คือบนขอบเขตแห่งความตายนึ่ ชีวิต 

ท่องดำเนินไปท่วยอาการง่ายดาย มีวงจำกิดอยู่ในสี่งที่จำเมีนเท่าน1น 

นอกจากนึ่นไปใต้ดิน ผงให้หลไ!อยู่ในที่มืด ท่วิยอาการฉะนึ่ เราจึง 

ท่องยงคงอยู่ไปได้ 

ถาแม้ว่าเรามีความคิดแตกต่างไปจากที่ว่านึ่ เรากงจะกลายเบน 

บ้าไปเสียนานแล่ว มิฉะน*นึก็กงหนีหายหรือตายเลขเหมือนก*บในการ 

ไปสำรวจข*วโลก ทกสิ,งที่พวกเหล่านึ่ปฏิบัดิย่อมมีความมุ่งหมายอย่ 

อย่างเคียวคือให้ชีวิตดำรงอย่ต่อไป สีงอื่นนอกไปจากนึ่นเมีนตอง 

ไม่นึกถึง มิฉะน*นจะทำให้เสียกำล่งโคยไม่จำเย้น เบนวิธีเคียวที่จะ 
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หาทางรอกตา']!.ด้ ในเวลาเงียบ ๆ เมื่อกวามคิคถึงปางหล*ง เหมือนกบ 

กระจกม'ว ๆ ฉายภาพอาการอย่กินของขำพเนัานังที่กระทำอยู่ทุกวนนี 

ขาพเจ’านํงพิศวงตนเองราวนับกนแปลกหนำ พิศวงว่าชีวิตนีช่าง 

เปลียนแปลงย่อม{ย่านไปนัวยอ■เการอ*นทรามถึงเพียงน้เจียวหนอ สิง 

อื่น ๆ ที่สวยที่งามกล*บทายเงียบไปหมก คงเหลือแต่การระว*งนัวเ.อง 

ต่อสู้นับมรณะเท่าน1น ท่ง์น้ทำให้เรากลายเบนส*ฅว์ซึ่งไม่มีกวามคีค 

เพื่อจะได้ให้■1รามีอาวุธคือความร้ตามธรรมชาติเอาไว้ต่อสู้ ทำให้เรา 

งงงวยเพี่อจะได้ไม่ละลายไป ขณะที่ประสบลืงที่ร้ายกาจ ซึงถ้าแม้เรา 

มีความคิด ก็กงจะประหารเราเสียแลว นอกจากน*นชีวิตน้นังได้ปลุก 

กวามร้สึกในเรื่องมิตรภาพ เพี่อให้เราได้พํนจากการว่าเหว่ ได้ให้ยืม 

ความไม่เบนทุกข์เบ็1นร้อนเยี่ยงสํฅว์บา เพื่อจะให้เราได้มองเห็น 

กวามจริงกวามแน่นอนอยู่ทุกขณะ เราอย่นันอช่างนํ้แหละอย่างซมซาน 

เหทุการณ์น้อยนำที่จะทำให้เรานึกมาก แต่ถ้าม*!แทำให้เรานึกกรงโค 

กวามเศร้าและความกระหายจึงจะบ*งเกิดขั้น 

ขณะน1นแหละเบ็น้เวลาที่ร้ายมาก ทำให้เราเห็นว่าการที่เราอย่ 

นัวยอาการเช่นน้นก็เบนแต่เพียงเผิน ๆ เราไม่ได้สงบใจได้จริงจ*ง เบน 

แต่เราพยายามทำให้ใจสงบต่างหาก นัาดูแต่ภายนอกชีวิตของเราก็ 

ไม่ผิดกบพวกชาวบ่'า แต่ขณะที่ชาวบาอยู่ได้นังนึเสมอ เพราะเบน 

ธรรมดาของม'น อย่างคีม*นก็ค่อยๆเจริญขั้นที่ละน้อยๆ ผิายเราสิ 

ตรงนันขาม กำล*งกวามคิดของเรามุ่งแต่จะเดินออกห่างจากความเจริญ 

พวกกนบาห่างจากกวามเวิริญก็เพราะม*นห่างจริง ๆ ส่วนเราประพฤติ 

นัวเบนกนบ่า แต่ก็เบนแต่ผิว ๆ และนัวยกวามพยายามอย่างสๅหํส 
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ในเวลากลางคืน เมื่อตึ่นขํ้นจากผน เราร้สึๆดำยกวามตระหนก 

ตกใจว่า เรามีที่'พำน์กพ,ๆพิงแบบบางอย่างไร. เขฅที่ก1นอยู่ระหว่างเรา 

ก้บก'วามฅายมีน*อข5,พียงไร เราเปรียบได้เหมือนก*บดวงไฟนอย ๆ มี 

กำแพงบางๆ ก,นอ?) ฃณะที่ภายนอกพายใหญ่กำล่งพำอยู่อย่างแรง 

กลา บางทีดวงไฟก็ริบหรี่ลง และเกือบจะต้บไปเลย เสียงบนก็กระหึม 

อยู่รอบขาง ดำยนำน์ฅาอ้นโดใหญ่เราจองมองไปในความมืด สีงที 

ชุใจเราอย่อย่างเดียวก็คือ เสียงลมทายใจของพวกสหาย ซึงนอนหล' 

11.1 .'4' .'...'^ อยูขางๆ และควยอาการเชนน เรากอยเวลาเชา 

จุ 
I- 

* * 

ทุกวนทกชํ่วโมงที่ผ่านไป ลูกกระสนทกน*ด และความฅาย 

ทุกราย ก็ช่วยก*นทำลายที่พึ่งของเราไปทีละนำยๆ บก็ผ่านไปโดย 

รวดเร็ว ขำพเ'จำมองเห็นเสียแล้ว'ว่าทกสี่งทุกอย่างค่อยสลำห*กพำไป 

รอบ ๆ ตำ 

เช่นเรื่องความบาของเดเตริง 

เขาเบื่นกนในจำพวกที่เก็บอะไรๆ ไว้สำหร*บฅำเอง เคราะห์ 

รำยของเขาก็มาจากที่ใด้เห็นต้นเชอ?ในสวน เรากำลำมาจากแนวรบ 

พอถึงหำเลยวใกล้ที่พำใหม่ของเรา ต้นเชอรีอ*นงามยืนตระหง่านอย่ 

ในแสงอรณใบนํ้นไม่มีเลย แค่เบ็1นพุ่มขาวอยู่ที่งต้นเต็มคำยคอก 

ในตอนเข็นเดเฅริงหายไป ในที่สุดเขากล*บมาถือถึงเชอรีเต็มไป 

คำยดอกมาดำย ๒-๓ ถึง พวกเราพาก*นหำเราะเยาะและถามว่าจะไป 

แต่งงานหรือยำไง เขาไม่ตอบ แต่เอาดอกไม้ไปวางไว้บนที่นอน ใน 

ฅอนกลางคืนขำพเท้ไค้ยืนเขาท้าเสียงกุกกำแหมือนก*บว่ากำล่งเก็บ 
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เข’)รองลงหีบ ข้าพเจำเห็นท่าไม่ได้การจึงลุกขั้นไปหา เขาบอกว่า 

ไม่มีเรื่องอะไรดอก และข้าพเจำยํงไค้กำข์บเขาว่า “อฆ่าทำ!ม่าไปนะ 

เคเดริง” 

“เปล่าน่ะ-ทำไม กันนอนไม่หกับเท่าน8นแหละ” 

“แกไปเก็บคอกเชอรี มาทำไมล่ะ'” 

“กันอยากจะไปเก็บมาอีกกัวยชาไป” เขาฅอบไม่ตรงกำถาม - 

และอีกสักกร่หนึ่งภายหกังกล่าวต่อไปว่า “กันมีสวนใหญ่เต็มไปกัวย 

กันเชอรีที่บานกันพอเวลากันออกคอก-จากร8วมองคกันขาวกับกัาผืน 

เคียวขาวจริง นี่แหละเห็นจะเวลานึ่และกำกังพอดี” 
* 

“อีกสักหน่อยแกก็คงจะไค้สับอะเญาตให้ลาไปบำนกระกัง แก 

อาจถกส่งกกับไปทำนาก็ไค้” 

เขาพกัก แต่ท่าทางเขาไม่พงข้าพเจำเสียแกัว เวลาพวกชาวนา 

เหล่านี่มีอาการตื่นเกัน หนำตากันแปลกพิลึกคลำย") กับงำกับเทวคา 

ปน ๆ กับ เพื่อจะให้เขานึกถึงเรื่องอื่นเสียบำง ข้าพเข้าแกกังขอ 

ขนมบงเขาร้นหนึ่ง ซึ่งเขาให้โดยง่ายดาย นี่เบ็นของแปลก เพราะ 

ฅามปกติเบนคนหวงของกิน เพราะฉะน8นข้าพเข้าไม่กลำหกับ แต่ก็ 

ไม่มีเรื่องราวอะไรเกิดขั้น ในตอนเข้าเขาก็กงอยู่เบนปกติ 

เห็นจะเบนเพราะเขารู้กัวว่าข้าพเข้าเผามองเขาอยู่ แต่อย่างไร 

ก็คี ในวนร่งขั้นอีกข้นหนึ่งเขาหายไป ข้าพเข้าสังเกตเห็นแกัวแต่แกกัง 

นึงเสีย เผื่อว่าเขาจะ ไค้มีเวลาหนีไปให้กัน บางทีก็จะรธคไปไค้ 

เพราะเคยมีหลายกนที่ไปถึงฮอลลนดไค้สำ!•ร็วิ 



ถึงเวลาฅรววิชื่อ เคเคริงถูกแทงหมายเหตุว่าขาด สไ)คาห์ 

ท่นึ่งทีหล่ง ไค้ยินว่าถูกสารวไรจบขณะที่เดินทาง!ปไนเยรมไ ก็ 

เบนอ้นว่าหมคทางช่วยเหลือ ก็อยากอ้า หนีไปไหน ทุ ก็ไม่ไป 

จำเพาะวิะไปอ้าน อ้นที่จริงทุกกนก็ควรวิะนีกไค้ว่าการหนีไปกร*งนึ่ 

ก็เพราะคิคถึงบาน เบนความอ่อนแอชำขณะหนึ่ง ซึ่งพอจะอภ*ยิก*น 

ไค้ แค่ศาลซึ่งดงอยู่ห่างแนวรบดงหลาย •ทุ รอยไมล์จะไปร้ไค้อย่าง 

ไร ใ ค่อน*นไปเราก็ไม่ได้ยินชื่อเดเฅริงอีกเลย 

แค่บางกราวเหตุการณ์ก็อ้งเกิดขั้นไปอีกรูปหนึ่ง ภยนฅรายที่ 

เก็บไว้นาน ทุ ระเบิดขั้นเหมือนกไหมไน่าที่ถูกเผาจนรไนวิด คำ 

อย่างเรื่องของแบร์เกอร์ที่เล่าฅ่อไปนึ่ 

สนามเพลาะของเราถูกขิงทำลายบนบ1ไค้ ๒-๓ ไนมาแลำ 

แนวรบของเราไม่ไค้อยู่คงที่ เพราะฉะนนการรบเดี๋ยวนึ่ดูวิะไม่ใช่ 

สงครามสนามเพลาะแท้ทุ เสียแลว พอการเขิาดีและการเช่าดิโค้ฅอบ 

ได้ทำให้แนวร่นเช่าร่นออก พวกเราก็ยึคอยู่ฅามหลุมกระสุนค่าง ทุ 

รวมอ้นเช่าเบนหมู่เล็ก ทุ ยึดที่กำบ่งดามแค่จะหาไค้ 

พวกเราขณะน*นกำล่งอยู่ในหลุม ช่างอ้งกฤษก็กำล่งเดินเฉียง 

เช่ามาทำการโอบบี'ก และจะเช่าดีช่างหตํง พวกเราถูกลไมจะยอมแพ้ 

ก็ไม่ใช่เบนของง่าย ท*งหมอกท*งกอ้นกำบ่งเราอยู่ดำย จะมาล่วงรู้ 

ได้ว่าเราอยากจะยอมแพ้ หรืออ้นที'จริงเราจะไม่อยากก็ไม่ทราบ เรา 

ยำรู้'ไม่ไท้ว่าในขณะน*นค่องการทำอะไรแน่ เราได้ยินเสียงระเบิดของ 

ลกระเบิดชนิดขอ้างมาแหลอยู่ไล้เราเช่าทุกที ใ)นกลของเราทำการ 

ยิงกราด ฌ็1นครึ่งวงกลมอยู่ฅรงหนำ นาหล่อลำกลไงกำล่งกลาย 

เบนไอ เราดองส่งกระอ้องค่อ ทุ อ้นไป เพื่อให้ทุกคนบสสาวะใส่ 



ใช้แทนนาหล่อลำกทัองจะได้ใช้ยิงได้ต่อไปอีก แต่ขางหล1ง์เราการ 

เข้าติดรุนแรงหน''ณขำอีก 

อีก ๒-๓ นาทีหล,ง เราก็คงดองจำนน 

แต่ในทันใดน*น เราได้ยินเสียงบื1นกลอีกกระบอกหนึ่งทำการ 

ยิงอยู่ใกล้ ๆ ฅงํ้อยู่ในหลุมข้าง ๆ เรานี่เอง แบร์เกอร์เบี่นกนไปเอา 

มา พอคีทับการเข้าตีโด้ฅอบชองเรามาถึงจากข้างหลง เราก็เลยรอด 

และได้ติดต่อกบข้างหลำ -'' 

ค่อนนี่ไป เราก็ได้อยู่ในที่กำบำที่ตีพอใช้ กนขนอาหารกนหนึ่ง 

มาเล่าว่า มีสุนชส่งข่าวตำหนึ่งนอนอยู่ข้างหนำแนว ห่างทัก ๒-๓ 

ร่อยหลา 

“ที่ไหนทัน” แบรเกยร ถามขน 

คนนี่นึ่ก็ชแจงให้,พง แบร์เกอร์ลุกขั้นว่าจะไปเอามนกทับมา 

หรือจะไปยิงมํนเสียให้ตาย นี่ทัาเบนเวลาเมื่อหกเดือนมานี่แทัว แบร์ 

เกอร์คงไม่มีทุกข์ถึงลุนํขกี่มากนอย กงไม่ถึงทับที่จะผาทันฅรายออก 

ไปตาม นี่พวกเราก็ช่วยทันหำมแทัวหำมเล่าเขาก็ไม่พง เดินออกไป 

พวกเราได้แต่บอกว่า ‘'แกมันบา” แทัวก็ปล่อยให้ไป เพราะเหฅ 

การณ์อย่างนี่โนแนวรบมักจะกลายเบนทันฅรายรำขแรงได้ นอกจาก 

จะสามารถช่วยทับเทัากนบำไว้ให้อยู่เท่านี่น แค่นี่แบร์เกอร์เบนคนรูป 

ร่างใหญ่โคและแข็งแรงที่สุดในกองรือย 

ตาคนนี่แกฅว้องบ่าเลข เพราะว่าสำหรไ)จะไปขำตำบลที่จะไปนึ่นึ่ 

แก-จะตว้องผ่านกระสุนบืนที่ยิงก็นึ่กางอยู่ แค่ยิงอยู่เรื่อย ๆ ได้ทำให้ 

เขาเสียสติเสียแทัว กนอื่น ๆ ก็มีบ้างที่ฅงทันกล่ง วื่งหนี่ก็มี มีอยุ่ 
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คนหนงพยายามระผง?Vวเธงโคยเอามือเอาตีนเอาปากขุดและก'คลง!ไป 

ในดิน 

จริงอยู่ สงเหล่านึ่แกลิงทำก็มีมาก แต่การแกล่งนึ่ก็แสดงให้ 

เห้นความรายกาจอยู่แล่ว แบร์เกอร์ ซึ่งออกไปควยความประสงค์ที่จะ 

ประหารสุน*ขเสียให้พ1นทรมาน ฅํวเองกลบมามีบาคแผลที่กระดูก 

เชิงกราน กนที่หามมากนหนึ่งก็ถูกยิงเขำที่แก่มขณะที่ทำธุระน้ 

* * * 

มลเลอร์ คายเสียแล่ว ใครกนหนึ่งยิงเอาในระยะใกล้ ๆ ถูกที่ 

ห่อง ทนบาดเจ็บอยู่ไค้ครึ่งชวโมง และทรมานอย่ฅลอดเวลา เพราะ 

สฅิยํงปกดิ 

ก่อนที่จะคาย ไค้ส่งสมุดพกมาให้ชำพเจำ ยกเกือกบ๊ฅที่ไค้จาก 

เกมเมอริชให้ขำพเจำริบไปเบนมรดก ขำพเจำใส่ได้พอดี และตกลง 

กนไว้ว่า ล่าขาพเจำตายใช้ไม่ได้จะยกให้จาเคน 

เราพยายามทำการผงศพมุลเลอร์ได้สำเรืจ แต่ก็คงจะอยู่ไม่ได้ 

นาน เพราะแนวของเราห่องถอยไปทุกที ทางโนนมีกรมทหาร 

อ*งกฤษเอย อเมริก?นเอย มาก*นใหม่ ๆ มากขนทุกที เนอกระ!]อง 

ก*บขนมบงขาว ๆ ก็มีมากเกินไป บื1นใหญ่ก็มากเกินไป เครื่องบิน 

ก็เหมือนก*น 

แต่พวกเราน1นผอมแห่งเพราะอด อาหารของเราเลวเสียเหลือ 

ทน ปนไปด่วยของเก๊ของปลอมทำให้ทองเสีย ส่วนพวกเจาของ 

โรงงานต่าง ๆ ในประเทศเยรม*นกล่บรำรวยขน โรคบิดทำให้ลำไส้ 

เราทะลาย ห่องล่วม.ฅ็มแน่นอยู่มได้ขาด อยากให้พวกที่ห่านไค้เห็น 



หนำ'ซีดเหลืองอย่างนึ่ ร่างก็ทุเรศจนงอก่อปวดท่องราวก*บถูกบิดเอา 

เลือคออก ริมผปากสนและเบขวเบ๊ดำยกวามเจ็บปวด แนํวพูคนํน 

เองว่า “ บวยการใส่กางเกงเสียแลว ” 

บื1นใหญ่ของเราก็ไม่ใคร่จะยิงแลว ลูกกระสุนขาดแกลน ลำ 

กก้องก็ลึกเสียจนยิงไม'ได้คูกที่ แกว่งไปมาบางทีก็มาโคนพวกเราเอง 

เรามีมานํอยเกินไป. ทหารที่สดชื่นของเราก็มีแด่อำยพวกเด็กๆผอมๆ 

ซีด ซึ่งก้องการฟก แบกเครื่องหล*งก็ไม่ไหว รู้เพียงว่าจะดายอย่างไร 

มีตงพ้นคนซึ่งไม่รู้อะไรเลขในการสงกราม ไค้แด่เดินไป ๆ แก้วก็ 

ถูกยิงตาย นักบินคนเคียวทำลายมีน,ไค้ถึง ๒ กองรอยอย่างสนุก ๆ 

ก่อนที่มีน่จะได้เรียนรู้ว่าที่กำบ*งฌ็่นอย่างไร 

'‘อีกสำหน่อยเมืองเยรม*นเห็นจะไม่มีคนเหลือ” คำพูด 

พวกเราเลิกหว*งเสียแนัวว่าก้นหนึ่ง สีงเหล่านึ่จะสุดสั้นลง เรา 

ไม่นึกไปไกลเช่นนํ้น คนหนึ่งอาจถูกกระสุนเขาแก้วก็ตาย อาจถูก 

บาดเจ็บต่อนึ่นไปก็'ไปโรงพยาบาล ณ ที่นึ่น นำเขาไม่ตดแขนตัดขา 

ออกเสีย มิ'ชามินานก็ตองตกไปถึงมือนายแพทย์อีก นายแพทย์ซึ่งมี 

เหรียญติดหนำอกก็จะพูคขํ้นว่า “อะไรขาส*น่ไปหน่อยหนึ่งหรือ ใ นำ 

กนำหาญคีแนํวก็ไม่นํองการจ็งนึ่นะ ที่สนามรบใช้ได้กนนึ่คีหนึ่ง-ไป 

ได้” 

คำเล่านิทานเรื่องหนึ่งซึ่งเล่านํนด่ธ ๆ ไปตลอดทวที่งแนวรบ 

คือเรื่องของนายแพทย์กนหนึ่ง แกอ่านชื่อกนตามบญชี แก้วเรียก 

เขามาตรวจทีละกน พอคนเนำมาถึง โดยที่แกไม่ตำงเงยหนำฃนดู 

แกบอกท*นทีว่า “ดีหนึ่ง เราตำงการกนเบ็1นทหารมากๆ ทีนึ่มีอย่กน 
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หนงขาเบนไม้อยู่ขำงหนึ่ง พอมาถึงนายแพทย์ก็ไม่ท*นค บอกทาม 

เคยว่าดีหนึ่ง-ขรำน่น” ก*ดเล่าเสียค*ง์ขื่น ‘‘ก็บอกก,บหมอว่า ผม 

มีขาเบนไม้ขำงหนึ่ง แล‘วพอผมกลบไปแนวรบถูกยิงเอาหำขาดไป 

ผมจะได้มีหำเบึนไม้และจะไค้เบืนนายแพทย์ขำง” กำฅอบนึ่ทำให้ 

พวกเราหำเราะก*'นล้น 

นายแพทย์ดี ๆ ก็ฅองมือยู่มำงมาทมายเบนแน่นอน แด่กระนน 

ก็ดีทหารทุกคนเมื่อสุกฅรวจหลาย ทุ กรงเข่า คงไปโดนพวกที่อวด 

ฅำเองว่าเบนกนเก่ง อาจเปลี่ยนพวกดี ๓-ดี ๔ ให้เบนกิ' ๑ ไปฺได้ 

มาก ทุ 

เบน 

เรื่องพรรค์นึ่มีเล่ากำเมาก โดยมากชมขื่นยงกว่านึ่ทํ้งนน แด่ 

ถึงกระน1นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะยุให้ก่อการกำเริบหรือข*'กขืนคำสำ 

เรื่องจริง ทุ เท่าน8นเอง เรื่องจริงที่พูคฅรงไปฅรงมา เพราะความโกง 

อยุติธรรมและความเลวทรามดาชำมือยู่ไม่ใช่น่'อยในกองท*'พบก 

รถรบซึ่งแด่ก่อนนึ่เบนเครื่องสำหร*บเราหำเราะเยาะ เดี๋ยวนึ่ 

กล'บกลายเบ็๋นอาวุธที่รำยกาจ ห้มเกราะแน่นหนามันแล่นกันมาเบน 

แถว และยิงกว่าอื่น ทุ ทํ้งสิน มันแสดงความโหดรายของการสงคราม 

สำหริบเรา เราไม่เห็นบืนที่ยิง ทหารราบขำศึกที่รุกเข่ามาเสียอีกยิง 

เบ็๋นกน ทุ เหมือนกไ)เรา แด่เจำรถรบเจำพวกนึ่มันเบนเครื่องจ*'กรล้อ 

ตะซาบน1นหมนเวียนไม่รู้จบโม่รู้สิน เหมือนกับดำการสงครามเอง 

มันหมายถึงการทำลายมิให้เหลือ มนแล่นอย่างไม่มืกวามร้สึกเดี๋ยวก็ 

ลงหลม เดี๋ยวก็กลานขื่นมาใหม่โดยไม่มัองหยุด เบ็๋นขบวนส่งเสียง 

คงและพ่นกมัน ตำหุ้มเกราะไม่มีใครทำอนครายฅ่อมันได้ เหมือน 
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กบสฅว์รำยทำควยเหล็ก หว่านกวามตายและกวามเจ็บปวคอยู่รอบคำ 

ตรงหนำมัน ตำเราตำงหดห่อเปรียบกบนึ่าหนำอไเใหญ่หลวงของมัน 

แขนของเราเท่ากบกำนฟาง ลกระเบิดของเรามีอำนาจเท่าก*บไม้ขีดไฟ 

กระสุนบนใหญ่ ไอพิษ ขบวนรถรบ-กวามแตกหำ กวาม 

อคอยาก กวามตาย โรคบิด ไข้หว*ดใหญ่ ไข้รากสาด-การประหด 

ประหาร การเผา การไหม้ ความตาย สนามเพลาะ โรงพยาบาล 

หลุมผงศพรวมกน-ไม่มีอย่างอื่นเสียแลว 

* -*- * 

ไนการเขำตีครํงหนึ่ง ผ้บํงก*บกองของเรา ร.ท. แบร์ฅิงก์ไค้ 

เสียชีวิต ท่านเบนนายทหารที่กลำหาญคนหนึ่ง ซึ่งตำงอยู่โนที่ ๆ 

รำยกพเสมอ ท่านมาอยู่ก*บเราไค้ฅงํ้ ๒ บื่ โดยไม่ไค้ถูกบาดเจ็บเลย 

เพราะฉะนไเในที่สุดกงจะมีอะไรเกิดขนบำง 

เรากำลำอยู่ในหลุมกำยก*น และถูกขำศึกลอม กล็นนามันกิาส 

ลอยมาพรำมก'บก'วัแดินปี1น เราเห็นขำศึก ๒ กนถือเครื่องฉีดไฟ 

กนหนึ่งแบกกระบิองนามันที่ขำงหลำ อีกคนหนึ่งถือท่อมีไฟพล่ง ‘ถู 

ออกดำย ถำมันมาใกล้เราไค้และมันฉีดถึงเราก็เห็นจะสีนเรื่อง เพราะ 

เราจะถอยหนีก็ยำไม่ได้ 

พวกเรายิงมัน แต่มันก็ขำเขยิบเขำมาใกล้ขนทุกที ท่าทางจะ 

ไม่เบนเรื่อง แบรื่ฅิงค์อยู่ในหลุมดำยก*บเรา พอท่านเห็นว่าเราจะหนี 

ไปไม่ไค้ เพราะกระสุนบืนก็ยิงดำอยู่รอบขำง เราฅำงอาศัยหลมอ*น 

นึ่ ท่านหยิบบนค่อยๆกลานออกจากหลุม หมอบลงเอาขำศอกเทำค้น 

เก็งไปแลำยิง ในขณะเคียวก*นนไเลกกระสุนขำศึกก็มาโคนท่านนำ 
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หนง ท่านเล็งอีกขย*บหน่อยหนึ่งแสีวิเล็งอีก เสียงมึนล'น แบร์ติงค 

ปล่อยบน'ให้ร่วงลงแสีวิบอกว่า “เอาละ” พลางถอยลงหลุม คนฉีด 

ไฟทีอยู่ขำงหลงสี'มลง ทำไฟหลุดจากมือกนหนำ ไฟพล่งออกไปทิว 

ทุกทิศ 

แบร์ดิงกถูกยิงที่,หนำอก อีกสี'กกร่หนึ่ง ภายหลำก็คูกเขำที่ลูก 

กางอีก ชนเกียวสี'นนึ่ยำมีแรงไปถูกดะโพกเลียร้เขำอีกคนหนึ่ง เลียร์ 

กรางเอามือเท่าดินไว้พยุงฅวิ เลือกก็ออกผลีก ๆ ไม่มืใกรช่วยได้ 

เหมือนสีบขวดที่เขาเทนึ่า ๒ นาที ทีหสีงก็ลไ]ดาย 

* * * 

นี่แหละการที่เขาเกยเก่งในวิชาคำนวณ เมื่อกรีงอยู่โรงเรียนน์น 

ดซีหรือ ได้ประโยชน์อย่างไรบำง 

เดือนผ่านไป ฤดร้อนในบ ๑๙๑๘ เบึนฤดูที่เลือคนองมากที่ 

สด และรำยกาจที่สุด ว*นเวลางามราวกบนางพ้าสีน์าเงินและสีทอง 

ล่องลอยอย่เหนือเวทีแห่งความพินาศ ทุกคนรู้แสีว'ว่าเรากำสีง'จะแพ้ 

สงคราม ไม่ค่อยมีใครพุดว่ากระไร พวกเราถอยและไม่สามารถจะ 

เข’ากีอีก คนเราไม่มืแสีวิ กระสนก็ไม่มี— 

แด่กระน1นการรบก็ยำดำเนินไป กนก็ดายไป- 

ฤดร้อ์นบื่ ๑๙๑๘ ไม่เกยเลยที่ชีวิตอ’นเต็มไปดำยกวามเศร้า 

จะเบนสีงที่เราพึงประสงค์ของเรา เท่ากบเดี๋ยวน-ดอกไม้แกง ๆ อยู่ 

กลางทุ่งรอบ ๆ ที่พ*ก แมลงปอ แมลงท'บ สวย ๆ ที่เกาะอยู่บนใบหญำ 

สาย*ณห์อ้นอบอ่นมีลมพ*ดพอสบาย หองมืดขมุกขม่วิ ฅ้นไม้ตำแลลึก 

ล*'บในเวลาใกล้คา ควงดาว นาที่ไหล ความผนและการทลบเบ็น 

เวลานาน- โอชีวิด ชีวิต 
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ฤคูร้อินบื่ ๑๙๑๘ ไม่เกยเลยที่เราจะรู้สึกเศร้าเหมือนเดี๋ยวน้ 

เมื่อตองเดินกลบไปย*งแนวรบอีทกร้งหนึ่ง เสียงลือก้นว่าจะเลิกรบ 

จะสงบสงครามออกบินว่อนไปที่วพ้า เสียงลือที่จบใจเรา ทำให้การ 

กลบไปแนวรบลำบากยี่งกว่าที่เคย 

ฤดูร้อนบี1 ๑๙๑๘ ไม่เกยเลยชีวิฅในแนวรบจะขมขื่น และร้าย 

กาจเท่าเดี๋ยวน ขณะที่มีการระดมยิง เวลาหนำซีคขาวนอนฅายอยู่ใน 

ความสกปรก มือก็พยายามยึดอยู่ก้บกวามหวงอย่างเดียว ไม่เอาเดี๋ยว 

นึ่ไม่เอา จะเลิกก้นอยู่แล่ว อย่าเพ่อฅาย 

ฤดูร้อนบ ©๙®๘ กวามหว่งซึ่งบินกวาดทุ่งร้าง กวามร้อนใจ 

ว่าทำไมจึงยำชำ การทอดอาลโ) กวามกลิวตาย-คำถามอินไม่เข่าเรื่อง 

ทำไม ใ ทำไมถึงยำไม่เลิก ใ ทำไมถึงลือก้นว่าจะเลิก 

* * 

ที่นี่มีนกบินมากขื่น และม่นเ'ชื่อใจดัวเองเสีย จนกระท่งเที่ยว 

ไล่ยิงทหารเบ็่นกน ๆ ไปราวก*บว่าไล่ยิงกระต่ายบา สำหริบเครื่องบิน 

เยร,มน.ลำหนึ่ง มืเกรี่องบินองกฤษอเมริก'โนเอย่างน์อิย ๕ ลำ สำหริ!! 

ทหารเยรม*นที่ท้วโหยอึดโรยกนหนึ่ง มีทหารชำศึกดง ๕ คน อำน 

ทำนและแข็งแรง สำหริบขนมบงหลวงจ่ายของเยรม*,นก้อนหนึ่ง มี 

เนึ่อฅง ๕0 กระ*ปองอย่ทางผายโนน พวกเราไม่แพ้ เพราะถาพูด 

ถึงทหารดำยกไแเลำ เราเก่งกว่า เรามีความสามารถกว่า แด่เราถูก 

ขยโดยกำลำท่วมเนอท่วมดำด่างหาก 

ทีนึ่ก็ถึงบทฝนฅก-พาสีเทา คินสีเทา ความฅายสีเทา ถาเรา 

ออกขำงนอกฝนก็เบื่ยกทำดำเราที่นที ทะลุเขำ'ไปชุ่ม'ในเสีอผำ เรา 
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เบียกก*นอย่เช่นนั้นดลอดเวลาที่อย่ในแนวรบ .ไม่เกยแหงกนสกที 

พวกที่ใส่เกือกบ๊ฅสง ก้องเอาถุงทรายย*ดเขาไว้ขางบน เพืออุดมิ,ให้ 

โกลนไหลเช่าไปช่างในเร็วน*'ก บ่นก็เปรอะไปมัวยโกลน เสอก็เปรอะ 

ทุกสื่งทุกอย่างคงจะละลายเบนนา พั้นแผ่นดินก็กลายเบ่นเละราวํมับ 

นามัน นาข,งเบนบ่อเหลือง ๆ มีสีแคงของเลือดปนไปเบนแห่ง ๆ ใน 

หลุมเหล่านํ้ กนฅายกนเจ็บฅลอคจนกนเบ็1นก็ค่อย ๆ จม-จมลงไป 

มือของเราเบนดิน ร่างกายของเราเบนโกลนนํยน์ฅาของเรา 

เบนบ่อสำหมับฝน เราไม่รู้เสียแลำวำยำมีชีวิตอยู่หรือไม่ 

กรนแล1ว่ความมัอนก็จมลงไปในหลุมของเราเหมือนก*บแมง 

กะพรน กวามรอนที่หน*กและชน ในว'นหนึ่ง ฅอนปลายฤคูมัอนนึ่ 

ก*ฅถูกยิงขณะที่กำลำนำอาหารมา เราอยู่มัวยมันสองคนเท่านั้น 

ขำพเจาช่วยพ'นแผลให้เขา กระคูกหนำแช่งเห็นจะแหลก คดคราง 

อย่างแกนใจ1“พุทโธ่ เอาจนได้ในที่สุด” 

ขำพเจำปลอบเอาอกเอาใจเขา “ใครจะไปรู้ว่ามันจะรบมันไปอีก 

ส*กเท่าใด เดี๋ยวนึ่แกก็,น*บว่ารอกแก้ว” 

แผลเลือดฅกมาก จะทั้งเขาไว้กนเดี๋ยวแก้วไปหาก็ไม่ได้ เพราะ 

ไม่ร้ว่าสถานีเราอยู่ที่ไหน 

มัวค*ฅไม่ค่อยหน*กน*ก ขำพเจำจึงเอาเขาขนหลำแก้วออกเดินหา 

สถานีชะแผล 

เราหยุดพ'กก*น ๒ กรง เขาเจ็บปวดมากในระหว่างทาง เรา 

ไม่ค่อยได้พดก*น ขำพเจำเบี่คคอเสั๊อออกแก้วหายใจยาว เหงื่อไหล 

หนำบวมเพราะตองออกแ'รงมากในการแบกเขามา แก้กระนั้นขำพเจา 

เร่งจะให้ไปก้อไป เพราะตำบลนนดูไม่สู้ปลอดมัย 
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“ไปอีกหรือยงเล่า ค*?า” 

“ต่องไปซี พอล” 

“เอา ก่งงีนไปเถิด” 

ขำพเจ้าพยุงเขาขั้น เขาใช้ขาขำงที่ไม่เจ็บยืนและก่วพิงก่นไม้ 

ขำพเจ้าค่อยยกขๅที่เจ็บเขากระโคคขั้นหล,ง ขำพเจ้าหนี!เขาหนึ่งไว 

แน่น 

การไปกราวนึ่ลำบากหน่อย ประเดี๋ยว ๆ ลกกระสุนก็บินผ่าน 

ข้าพเจ้าไปเร็วที่สุดที่จะเร็วได้เพราะเลือดหยดจากขาคำใหญ่แก่วเราจะ 

เข้าที่กำบ่งก็,ไม่ค่อยถน*ก ก่อนที่จะได้กระทำก่น ช้นระเบิดก็กระเด็น 

ไปหมดแล่ว 

เราลงนอนในหลุมกระสนเพื่อพำ ขำพเจ้ารินนึ่าชาจากกระติก 

ให้กำดื่ม เราสูบบุหรี่ก่น “ไงคำ” ขำพเจ้าพูดอย่างเศรำ ‘สุ “เรา 

เห็นจะก่องจากก่นไปเสียแก่วในที่สุด” เขานึ่งเงียบ มองคขำพเจ้า 

“จำได้ไหมคำ เราช่วยก่นย่างห่าน ใ แล่วที่แกพาก่นออก 

มาจากก่ายที่ยิงกนกางอย่างไงล่ะ เมื่อกร1งก่นก่งเบนทหารใหม่ ‘สุ และ 

ถกเจ็บเบนกรงแรก ก่นก่งรํองไห้เลยกำ นี่ม*นฅํ้ง ๓ บี1มาแล่วนะ” 

เขาพยำ 

ความร้สึกจ้าเหว'ปรากฏในใจข้าพเจ้า พอกำไปเสียแก่ว ขำพ- 

-’! '1'2,1 ... เจาจะ เมเหลอเพอนเลย 

“กำ อย่างไรก็ดี เราก่องพบก่นอีกให้จงได้ถึงจ ะเลิกรบก่อน 

แกกล*บมาก็ตาม” 

“นี่แกนึกว่าก*นจะก่องกก่บเบึนดีหนึ่งอีกหรือ ใ ขาเบนอย่างนี่” 

เขาถามอย่างขมขื่น 
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“เมื่อไปพ'กเสียมํนก็ตีขนเองแหละ ฅรงขํอม่นยํงดี บางทีตอง 

กะเผลกนิดหน่อยเท่านี่นแหละ” 

“ขอบหรี่อีกดำเถิด” เขาพด 

“บางทีเราอาจจะทำอะไรคำยก*นได้นะ ก’ตภายหลง” ข้าพเจ้า 

รู้สึกสลดใจม*นเบนไปไม่ไค้จริงๆทีเดียวทีก’ด ค*ดสหายร*ก คํฅที่ไหล'ดก 

และหนวดหรอมแหรม ก*ต ซึ่งข้าพเจ้าร้จ*กมากกว่ารู้จ’ก!กร ๆ อื่น 

ทงหมด ก’ฅซึ่งขำพเจ้าอยู่'ดำยก*นมาฅลอดเวลาหลายบื่ที่แลำมานี่ 

เบ็นไปไม่ไค้ที่ข้าพเจ้าจะไม่ไค้พบได้เห็นเขาอีก 

“ยงไงก็ดี แกบอกที่อย่ของแกที่บำนมาเถิดค’ฅ ที่อยุ่ของก*,น 

นี่แน่ะ กนจะเขียนลงไว้ให้” 

ข้าพเจ้าเขียนลงในสมดพก ข้าพเจ้าวาเหว่เสียจริง ๆ ถึงเขาจะ 

ยงอยู่นี่ก็เถิด ข้าพเจ้าจะยิงขาตำเองเสียบางไม่ได้หรือ จะได้ไปก*บ 

เขาได้ 

ท*นใดน8นก*ฅสะอึก หนำซีคเซียวและเหลือง “ไปกนเถิด” 

เขาพูด 

ข้าพเจ้าลุกขํ้นเต็มใจที่จะช่วย เข้าแบกเขาแลำออกเดินอย่าง 

ข้า ๆ เพื่อไม่ให้กระแทกขาเขามากน*ก 

กอข้าพเจ้าแห่ง ทกสิ'งคูเดินรำสีแดง ๆ คำ ๆ อย่ตรงน*ยน่ฅา 

ข้าพเจ้าโซเซไป ๆ มา ๆ จนในที่สุดไปถึงสถานีชำระแผล 

ข้าพเจ้าทรุดคำลงบนหำเข่า ยำมีกำลำพอที่จะลมไปทางขาข้าง 

ดีของก*ด ๒-๓ นาที ทีหลำ ข้าพเจ้าแข็งใจลุกขีน มือและขาสนเทา 

กว่าจะหยิบกระดิกนามาดื่มได้ก็ขาก ปากสํ่นแท่ข้าพเจ้ายม ยมเพราะ 

ก่ฅรอคแลำ 
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สีกกร่หนื่งทีหลง ขาพเจาก่อขหายเพลีย ไค้ยินเสียงกนพูคมา 

กระทบห 

“แกจะเสียเวลาเหนี่อยแรงฟล่าไปทำไมหนอ,’ 

บาลกนหนึ่งพค 

ชำพเจามองคูเขาไม่เข้าใจว่าอะไร 

เสยงพลพยา 

เขาชไปที่คฅ “ก็มํนตายเสียนานแลวนน ^ 0,” 

ชำพเจ่าไม่เข้าใจ เขาถกยิงที่ทนัาแชํงต่างหาก” ชำพเจ่าพูด 

พลพยาบาลตอบว่า “ถกแส่ว ที่น'นดำย” 

ชำพเจ่าเหลียวไปกู นัยน์ตาย'งม”วอ?งู่ เหงื่อไหลอีกพ,กหินึ่ง 

หลท่วมหน*งฅาชำพเจ่า ชำพเจ่าเช็คออกแส่วมองกูกฅ เขานอนนึ่ง 

สลบเสียแส่ว” ชำพเจ่าพูคโดยเร็ว 

พลพยาบาลผิวปากคอย ๆ “ก*นรู้ดีกว่าน”น เขาตายเสียแส่ว มา 

พนันก*นเท่าไรก็เอา” 

ชำพเส่ๅสํนศีรษะ “ไม่จริง ก็นันพูดก*บเขาอยู่ไม่ถึง ๑๐ นาที 

มานี่ นี่นะ เขาสลบไปเท่านี่นแหละ” 

มือของค*ฅข่งอุ่น ชำพเจ่าเอาแขนลอดไปใต้ไหล่เขา เพื่อจะ 

เอานี่าชาถูที่ขม่บให้ แต่รู้สึกนี่วเบี่ยก พอชํกมือออกต เห็นเบอนเลือด 

“เห็นไหมล่ะ - -” พลพยาบาลผิวปากพูดอีก 

ระหว่างทางโดย ที'ชำพเจ่าไม่รู้ตำ ค*ดถกชนร ะเบิคเชำที่หำ มี 

รเล็กนิดเดียว กงเบนซนข่อยมากแต่ก็พอแส่ว ค'ตตายเสียแส่ว 

ชำพเส่าค่อยลุกขนชำ ๆ 

“แกจะเอาสมุดเนยเลียงก*บของ ๆ เขาไปดำยไหม” นายสิบ 

พยาบาลถามชำพเส่า 
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ขำ'พเซาพยก เขาก็ส่งให้ 

พลพยาบาลชำสงสัย “แกไม่ไค้เบ็๋นญาติก้นไม่ใช่หรือ V’ 

“เปล่าไม่ไค้เบ็่นญาติ— เปล่าเลข ไม่ไค้เบ็1นญาติก้นเลข 

ขำพเช่าเตินหรือ ใ ขำพเจาข่งมืขาอยู่หรือ ใ ขำพเจาเหลือบ 

น์ยนึ่ฅาขั้นกลอกฅาไปรอบ ‘ๆ ต,วเองห*น?ๅาม รอบหนึ่ง รอบหนึง 

แล้วก็หขุคนึ่งทุกสีงทุกอย่างก็เหมือนเช่นเติม ชํวแค่ส?าานึ่สเลาคฅ 

ซินสก็ ทหารกองหนุน ไค้ถึงแก่กรรมเสียแล้ว 

ขำพเจาไม์ร้อะไรอีกท่อไป 

*** /#/ 
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ฤดใบไม้ร่วง กนเก่า "I ไม่มีเหลือแล้ว ขำพเขำเบึ่นคนสุดท้าย 

ของ ๗ กนที่อย่ในชนเดียวก*น 

เขาพคถึงการสงบศึกและการเลิกรบ ทุกกนกอย กำแม้เบนการ 

ลวงกนอีกเห็นจะระเบิด ความหจ่งมีอย่มาก จะมาชิงเอาไปเสียไม่ให้ 

เกิดเรื่องเห็นจะไม่ไทว — กำไม่เลิกรบก็เห็นจะมีกบฏ 

ขำพเจ่าได้พ*,ก ๑๔ วน เพราะกลืนไอพิษเขำไป ในสวนน้อย 

แห่งหนึ่ง ขำพเจ่านงในแสงอาทิฅยฅลอดวน การเลิกรบเขำมาใกล้ 

แล้ว ขำพเขำเชื่อแน่แล้ว ต่อน8นไปก็จะไค้กลับขำน 

มาถึงฅรงนึ่กวามกิดขำพเขํเหยุค'ชะงก ไม่ยอมไปต่อไป สื่งซึ่ง 

มาประสบขำพเ'ขำ ที่ใหลมาท่วมขำพเขำ มีแต่ความวู้สึก คืออยากมี 

ชีวิฅ กวามรำบาน อยากพ้นทกข์ — แต่ไม่มีกวามม่งหมายอะไร 

กำพวกเราได้กลไ)ขำนแต่เมื่อบ ๑๙๑๖ พนจากการทรมาน 

และย*งมีกำลังขํงชาซึ่งได้มาแต่บทเรียนต่าง ๆ เราอาจจะไปทำอ 

ใหญ่โกก็ได้ แต่เดี๋ยวนึ่เรากลบขำน เราจะเบนคนเหนื่อย หมดกำลง 

ไม่มีราก ไม่มีหขํง เราจะทาทางเดินไม่ได้เสียแล้ว 

และกไเทงํ้หลายก็จะไม่เขำใจเรา เพราะพวกที่อยู่ใน'ว'1ขก่อนเรา 

ถึงแม้จะได้มาอยู่ ณ ที่นึ่ขํบเราก็จรีง แต่ขํงได้มีเหขำมีเรือนมีฅำแหน่ง 

อย่ก่อน เขาก็จะกลไ]ไปที่เดิมของเขา ลืมการสงกรามเสียสน ส่วน 

กนทื่อย่ในวํยทีหลังเรา ก็จะรู้สึกว่าเราเบ็่นกนต่างคาว จะผลักไส 

V) 
ชิ/ 

ชิ/ 6 



120๔0 

ขบไล่ใป เราจะรู้สึกกำว่าเบ็นกนเกินต้องการ ตลอดจนสำหร*'บตำเรา 

เอง เราจะแก่ลง บางกนก็จะหาทางไปได้ บางกนก็จะยยมตำตามเขา 

ไป แต่โดยมากคงจะตื่น — บี'ก็จะผ่านไป และในที่สุคเราก็จะถึง 

ซึ่งความพินาศ 

แต่บางทีส์งที่ข้าพเจานึกอย่ทงสั้นน จะเกิดจากความเศร้าและ 

ความหมดศร*ทธา ซึ่งอาจปลิวไปประดจผ่น เวลาที่ขำพเจ่าได้กล*บีไป 

ยืนใต้ต้นสน และพงเสียงใบไม้อย่ในลม เบนไปไม่ได้ที่สิงเหล่านั้ 

ได้หายไปสั้น กวามกระหายซึ่งทำให้เลือดเราเดือด สึงซึ่งไม่รู้ที่ 

น่าฉงน สี่งที่จะมาหน์าต1งพิน่หนำในอนาคต เสียงดนตรีอนไพเราะ 

จากความผน จากหน*งสือ เสียงกระซิบ เสียงบูชาสตรี เบ็1นไปไม่ไค้ 

ที่สื่งเหล่านใต้แหลกละลายหายไปในการยิง ในความหมดหวง และ 

ในโรงผ้หญิงโสเภณี 

ที่น ต้นไม้คเก่เหมือนกบเบ็นทอง ลูกไม้เล็กๆส่งสีแคงอย่ 

ท่ามกลางใบ ถนนบานนอกสีขาวเลอยตรงไปย*งขอบพา และโรงขาย 

อาหารมีเสียงราวก*บรวงผง เพราะมีข่าวว่าจะสงบศึก 

ขำพเจ*■เลกขนยืน 

สติอารมณ์สงบดี ให้เดือนและบื่ม่น่มาเถิด มนจะไม่นำอะไรมา 

ให้ขบีพเจ้าอีกเลข ม*'นนำอะไรมาอีกไม่ได้ ข้าพเจ้าอยู่กนเดียวแท้ ๆ 

คนเดียวโดยไม่มีกวามหว่ง เพราะฉะนนอาจยืนตรงหนำม*นได้โดย 

มิต้องกลำอะไร ชีวิตซึ่งได้พยุงข้าพเจ้ามาตลอดเวลา ๒- ๓ บี1นั้ขํง่อย่ 

ในมือข้าพเจ้าและในดวงดา ข้าพเจ้าได้ชนะม,นํแลำหรือไม่ก็ไม่ทราบ 
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แฅ่คลอดเวลาที่มันยงอย่ที่นํ่น มันก็จะหาทางของมันออก โกยไม่ฑ*อง 

นึกถึงมานะซึ่งอยู่ในดำข,าพเจำเลย 

เขาดายในเดือนฅลาคม บี1 ๑๙®๘ ในมันซึ่งดลอดแนวรบ 

เหตุการณ์สงบที่สด อย่างที่รายงานประจำมันเขียนส8นตุว่า “แนวรบ 

ค้านดะมันดก - เหตการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง” 

เขานอนก'ทํอย่ก*'บดินเหมือนก''บว่านอนหล*บ เมื่อพลิกหนำขํ้น 

ด จะเห็นได้ว่าเขาไม่เจ็บปวดอย่นานเท่าใด ใบหนำแสคงความสงบ 

เกือบจะว่าพอใจที่อวสานได้มาถึงแค้ว 

จบบริบ'นน 
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